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Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. januar 2Q!Q
Redegiorelse fia administrasjonen: Status for kommunens bamevern mv
Oopfslenins av forvaltningsrevision: Forvaltning av kommunale bygg
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Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
Orienteringer l'ra revision og sckretariat
Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Bods. 3. mars 2020

Espen Rokkan (s)

Leder kontrollutvalget

,:1-----y[6u,,,,
Sekretar for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfsrer, ridmann, Salten kommunerevisjon IKS. varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (eventuell innkalling skjer serskilt).
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Hovedvemeombud Anders Eivik, sak 02120
Hovedvemeombud Tor Erlend Nordhuus, sak 02120
Innkjopssjef John-Christian Lervik. sak 03/20
Kommunaldirektor okonomi Komelija Rasic, sak 03i20
IKT- og digitaliseringssjef Frode Nilsen. sak 03/20
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
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Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.
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Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer
01t20
02/20
03/20

Sakstittel
Godkjenning av pro]okoll fra kontrollutvalgets msle I 5. november 2019
Redegiorelse lra administrasjonen: videre oppfolgning av Miliotjenesten
Redegjorelse fra administrasjonen: status / videre oppfolgning etter
gebyrvedtak av 221.9.201 9 i Klagenemnda lbr offentlige anskaffelser
Redegjorelse fra Stormen Bods konserthus KF: Om oppt'olgning av uro og
konflikter internt i foretaket
Orienteringer fia revisjon og sekretariat
llventuelt

01t21t

05/20
06t20

01120

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. november 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote I 5. november 2019 godkjennes.
Voterine:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 15. november 2019 godkjennes.

02120

Redegiorelse fra administrasjonen: videre oppfolgning av Miljotjenesten

Kommuneadvokat Christian Erlend Nergird Jensen motte i tilknytning til saken for
redegjore og svare pA sporsmil om undersokelsen som er gjennomfort.

A

Assisterende r&dmann Anna Welle. Kommunaldirektor helse og omsorg Ame Myrland.
Kommunelege Francis Odeh. og Leder for institusjonsomridet Kirsten Willumsen motte lra
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Lukkins av mstet:
For den del av redegjorelsen fra kommunaldirektor som inneholdt opplysninger om personlige
forhold, tok kommunaldirektor opp sporsm6let om lukking av motet

Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens $ I l-5 vedtok kontrollutvalget i behandle sak 02120 for
lukkede dorer, avgrenset til den del av kommunaldirektors redegjorelse som inneholder

opplysninger om personlige forhold. Begrunnelsen er at det loreligger lovbestemt
taushetsplikt jfr. off. g l3 samt fvl. g 13.

Apninq av dorene: Deretter ble dorene Apnet.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget mener at de utfordringene som er fremkommet innad i Miljotjenesten ikke er
generelle eller strukturelle, men har et begrenset omfang. Utvalget mener de planlagte
korrigerende tiltak fra administrasjonens side synes relevante og tilstrekketige.
Voterin{r:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget mener at de utfordringene som er fremkommet innad i Miljotjenesten ikke er
generelle eller strukturelle, men har et begrenset omfang. Utvalget mener de planlagte
korrigerende tiltak fra administrasjonens side synes relevante og tilstrekkelige.

03120

Redegiorelse fra administrasjonen: status / videre oppfotgning etter
gebyrvedtak av 24.9.2O19 i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Kommuneadvokat Christian Erlend NergArd Jensen. Assisterende ridmann Anna Welle.
Innkjopssjef John-Christian Lervik. Kommunaldirektor okonomi Komeliia Rasic, samt IKTog digitaliseringssjef Frode Nilsen mstte for i redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04120

Redegiorelse fra Stormen Bodo konserthus KF: Om oppfolgning aY uro og
konflikter internt i foretaket

Direktor Arild Olsen mstte fra loretaket for

A

redegjore og svare pi sporsmil.

Charlotte Ringkjob ble innvilget permisjon for behandling av saken.

Forslag til vedtak:
Saken legges f'rem uten lorslag til vedtak.

Lukkins av motet:
For den del av redegjorelsen fra direktsr som inneholdt opplysninger om personlige forhold'
tok han opp sporsmAlet om lukking av motet

Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens $ 1l-5 vedtok kontrollutvalget

A behandle sak 03/20 for
inneholder opplysninger
redegiorelse
som
del
av
direktsrens
lukkede dsrer. avgrenset til den
om personlige forhold. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. $ l3
samt fvl. $ 13.

Apning av dorene: Deretter ble dorene Apnet.
Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen lra direktor for det kommunale foretaket tas til orientering. Kontrollutvalget
mener styrets og ledelsens oppfolgning av utfordringene er i samsvar med bystyrets vedtatte
organisering, vedtekter og eierstrategi for foretaket. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken
i senere mste. herunder sporsmelet om gjennoml'oring av ytterligere undersskelser.
Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra direktor lor det kommunale foretaket tas til orientering. Kontrollutvalget
mener styrets og ledelsens oppfolgning av utfordringene er i samsvar med bystyrets vedtatte
organisering. vedtekter og eierstrategi lor fbretaket. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken
i senere mote, herunder sporsmilet om gjennomfbring av ytterligere undersokelser.

05120

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
r Regnskapsrevisjon: Utlysning av ledig stilling som regnskapsrevisor er gjennomfo(,
men det er fi sskere.
o Forvaltningsrevisjon: Arbeidet med rapport vedr Byteknikk er igangsatt.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken
. I tillegg fikk kontrollutvalget lagt frem to dokumenter:

Brev fra Stele Sundt, oversendt 7. januar 2020. Sporsmil tilknyttct praktisering
av Forskrift om h'alitet i plcie- og omsorgsljenesler lor Miljotjenesten i Bodo
Brev fra Mariann Myrland. datert 10.01 .2020. Vedrsrende situasjonen i
Miljotjenesten - HO Bodo kommune

06120

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodo, 15. januar 2020

Lars Hansen
Seketrr fbr kontrollutvalget

Utskrifl sendes:
Kontrollutval gets medlemmer. varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS
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Sutt.n Kontrollutvalgservice
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Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens
barnevern mv
Saksgang:

Kontrollutvalget

Motedato:
l 1.01.2020

Vedlegg:
o Ingen

Bakgrunn for saken
Saken er satt pa dagsorden etter avtale med utvalgets leder. Kontrollutvalget har medjevne
mellomronr fEtt tilsvarende redegjorelser fra administrasjonen (senest sak 02117 og 09/19).

I forbindelse med at saken er satt pa dagsorden er ridmannen, eller den rAdmannen
bemyndiger. bedt om 6 komme til mstet kl 09.00 for i redegjore om status for kommunens
barnevern. Det er bedt om at redegjorelsen inkluderer folgende:

o

Utviklingen i mengde saker i bamevemet giennom 2019. herunder
o omfanget av saker hvor bamevernet ikke overholder frist for behandling av
meldinger, eller fiist for gjennomforing av undersokelser
o utvikling i hjelpetiltak for bam og bamefamilier,

o

En ko(fattet status og utviklingstrekk nir det gjelder bemannings- og
kompetansesituasjonen i kommunens barnevem.

o

Den Europeiske menneskerettsdomstolen har ved fem anledninger de siste flrene dsmt
Norge for brudd pA menneskerettighetene i saker om bamevem. PA hvilken mite har
dette fatt, eller vil dette fa betydning, for vir lokale praksis i bamevernssaker?

Det er i tillegg giort oppmerksom pi at kontrollutvalget kan ha sporsmfll i tilknytning til
saken, og at det settes av inntil 20 minutter til redegjorelsen.

I tillegg til redegiorelsen i motet, er det bedt om at utvalget i mstet
oppsummering av innholdet i redegiorelsen.

Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag til vedtak.

Sekreter for kontrol

fA,r

overlevert en skriftlig
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Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

VSr dato:
03.03.2020
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20/258

ark

4r2

sAK 09/20

Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Forvaltning av
kommunale bygg
Motedato:

Saksgang:

I I .03.2020

Kontrollutvalget

Vedlegg:

a)
b)

- Forvaltning av
kommune
Bodo
kommunale bygg Saksfremlegg fra kontrollutvalgets sak 24119: Rappott forvaltningsrevisjon:
Forvaltning av kommunale bygg
Salten kommunerevisjon IKS. datert 16. mai 2019. Rappo(

Bakgrunn:
Bystyret behandlet i sak I l4l19 forvaltningsrevisjonen Forvaltning av kommunale bygg.
Rapporten og kontrollutvalgets / bystyrets saksfremlegg er lagt ved saken.

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5 skal kontrollutvalget pase at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon
I'olges opp. Bystyret fattet folgende vedtak i saken:

l.
2.

Forvaltningsrevisjonsrupporlen Forvaltning uv kommunale bygg er .forelagt
bystyret i Bodo og tus lil elterrelning.
Bystyret ber rddmannen merke seg rapporlens anbe.falinger:
l. Bodo kommune bor selte av midler til planmessig lungsiklig
vedlikehold av sine bygg

2.

Bodo kommune bor sorge .fbr virkemidler som kan motivere
brukerne til god arealutnyllelse

5.3

3.

Bodo kommune hor sorge.for en lungsiktig plan.for utvikling og
t i lpas s i ng a'v bygnings mas s e n

Pi bakgrunn av at saken er satt pi dagsorden er radmannen. eller den ridmannen bemyndiger,
bedt om mste i kontrollutvalget kl 09.30 for i redegjore om den oppfotgning vedtaket har ffitt
fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriltlig versjon av redegjorelsen deles ut til
utvalgets medlemmer i motet. I tillegg er det opplyst at kontrollutvalget kan ha snske om 6
stille sporsmAl i tilknytning til saken.

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5
giennomfo( en oppfolgning av bystyrets vedtak i sak I l4l19 Rapport
forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg.
Administrasjonen har redegiort for pA hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutval get registrerer
3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Sekreter for kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon

Forvaltning av
kommunale bygg

Bodø kommune

Rapport Mai 2019

Forvaltning av kommunale bygg

Bodø kommune

FORORD
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy.
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og
med forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner:
Mailen Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegar Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001).
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune,
vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182 har kontrollutvalget i Bodø kommune
bestilt forvaltningsrevisjon «Forvaltning av kommunale bygg» i Bodø kommune. I planen er
dette prosjektet prioritert som nr. 8. Rekkefølgen ble imidlertid endret av kontrollutvalget
høsten 2017. Slik at dette prosjektet nå er prioritert som nr. 3. Denne rapporten
oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen
har vært ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst.
Revisjonen takker Utbyggings- og Eiendomsavdelingen for et godt samarbeid og rask
respons gjennom utførelsen av revisjonen.

Bodø, den 16.05.2019

Bjørn Vegard Gamst
ansvarlig forvaltningsrevisor
Salten kommunerevisjon IKS
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0. SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom i Bodø kommunes
forvaltning av kommunale bygg. Formålet med revisjonen har vært å belyse om Bodø
kommune har et rasjonelt system for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre
verdiforringelse i bygningsmassen.

Problemstillingen som vi søker å besvare er:
I hvilken grad har Bodø kommune har en rasjonell byggforvaltning?

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier, samtaler med sentrale personer i
Utbyggings- og Eiendomsavdelingen og oppfølging på e-post.

På bakgrunn av kriteriene som er satt opp er revisjonen rettet mot kommunes organisering,
systematiske arbeid og kontroll med forvaltningen av kommunale bygg.

Revisor har funnet en avdeling som har gjennomgått store endringer de siste årene både når
det gjelder system og organisasjon. De har overordnede politiske mål og benytter disse
målene som styring i sitt arbeid og setter inn tiltak for å kunne nå disse målene. De
rapporterer med utgangspunkt i hvor langt de er kommet i å nå de samme målene.
Revisjonen finner at metoden som er benyttet i stor grad svarer til de kriteriene
Eiendomsforvaltningsutvalget har satt opp i sin gjennomgang av emnet i 2004 (NOU
2004:22).

Revisor mener grepene som er gjort gjennom systematisering, søkelys på egen
kompetanseheving, opprettelse av Byggdrifts driftssenter, innføring av FDVUdigitaliseringsverktøy og tilstandsanalysen som er gjennomført, trekker i retning av å skape
en rasjonell byggforvaltning. I tillegg er det laget en omfattende vedlikeholdsplan som etter
avdelingens eget utsagn, med dagens vedlikehold, vil holde byggene på dagens tilstandsnivå
og dermed forhindre verdiforringelse i bygningsmassen. Rammebetingelsene er på
Salten kommunerevisjon IKS
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bakgrunn av revisors undersøkelse i stor grad riktige, men de trenger å få avsatt midler pr
bygg til framtidig planmessig vedlikehold.

Revisor har imidlertid funnet at kommunen har utfordringer hva gjelder effektiv
arealutnyttelse og planmessig utvikling av bygningsmassen som også forplanter seg i
driftsøkonomien. De har utfordringer ved avvikling av formålsbygg som fører til at bygg blir
stående med lav utnyttelsesgrad fordi en ikke får på plass beslutninger om gjennomføring
av tiltak som kunne gitt bedre driftsøkonomi og arealutnyttelse på sikt. Avhending av bygg
kommunen ikke har bruk for, kan gi inntekter og begrense behov for lån. Rivning kan spare
driftsutgifter og tilpassing kan bedre driftsøkonomien og arealutnyttelse.

Videre har kommunen hatt utfordringer med manglende formell oversikt over de deler av
formålsbyggene som står udisponert. Formålsbyggene er overlevert til bruker og i så måte
brukers ansvar, men bør likevel være tilgjengelige for bruk dersom det ikke er til ulempe for
bruker. Det anvendes bevisst ikke internhusleie i kommunen, men det arbeides for å få på
plass andre brukerinsentiver for å gi brukerne interesse av å øke utnyttelsesgraden av disse
ledige arealene. Dette kan bidra til å begrense utgifter til eksempelvis leie av andre lokaler.

Oversikten vi har fått fra UE1 viser at vedlikeholdsetterslepet er betydelig. For å kunne bygge
dette ned legger avdelingen til grunn at det fremover må avsettes mere ressurser til
vedlikehold.

Konklusjon
Bodø kommune har i stor grad en rasjonell byggforvaltning.

1

Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
Salten kommunerevisjon IKS
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1. INNLEDNING
God eiendomsforvaltning kan defineres som det å gi brukerne gode og effektive bygninger
til lavest mulig kostnad.

Bodø kommune eier og forvalter om lag 297 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m²
boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget.

I statsråd 21. november 2003 ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå og evaluere
eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner – Eiendomsforvaltningsutvalget.
Her er et kort utdrag fra utvalgets innstilling NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til
alle»

«En betydelig andel av den kommunale og den fylkeskommunale eiendomsmassen inklusive
kirkebygningene blir mangelfullt vedlikeholdt og er i dårlig stand. En tredel av landets
kommuner har et generelt for dårlig vedlikehold av bygningsmassen, slik at det
bygningsmessige forfallet er blitt et betydelig problem. I tillegg er det ytterligere en
tredel av kommunene som ikke har et fullt ut tilfredsstillende vedlikehold.

Dette er en tilstand som det er nødvendig å rette opp. Det er imidlertid like viktig å legge
forholdene til rette slik at kommunene ikke på nytt kommer i samme situasjon. Med mindre
eiendomsforvaltningen har en tilfredsstillende kvalitet, er det stor risiko for at
ekstraordinære midler til å ruste opp bygningsmassen vil kunne bli brukt på en lite effektiv
og formålstjenlig måte.

En gjennomgang av situasjonen i forhold til de ulike kriteriene for god eiendomsforvaltning
viser at det er et potensial for forbedringer og behov for tiltak på en rekke områder.
Gjennom en mer målrettet, rasjonell og planmessig eiendomsforvaltning vil man kunne
oppnå store besparelser ved mindre arealforbruk, økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av
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bygningsmassen. Bedre vedlikehold vil gi lavere kostnader og bedre økonomi i et langsiktig
perspektiv.»

For utvalget var hovedmålet at det faktisk ble utviklet et sett av overordnede mål som
eiendomsforvaltningen kan styres og vurderes etter.

Med utgangspunkt i denne innstillingen har vi sett på om Bodø kommune følger mål og
kriterier for god eiendomsforvaltning som er i tråd med det Eiendomsforvaltningsutvalget
mener må følges, for at den kommunale eiendomsforvaltningen skal kunne karakteriseres
som god.

2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER
2.1 Formål
Formålet med prosjektet er å belyse om Bodø kommune har et rasjonelt system, for
forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse
i bygningsmassen.

2.2 Problemstilling
Av formålet har vi utledet følgende problemstilling:

I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning?

2.3 Avgrensninger
Vi har av praktiske årsaker avgrenset prosjektet mot eiendomsforvaltning. Vi har ikke gått
inn på den faglige utførelsen av tilstandsanalyse og vedlikehold, men holdt oss på
systemnivå da en konkret gjennomgang av enkeltbygg ville bli for tidkrevende sett i forhold
til revisjonskriteriene som helhet.
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3. METODE OG GJENNOMFØRING
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.

Innledningsvis i prosjektet ble det holdt et formøte med Utbyggings- og
Eiendomsavdelingen (UE), for å få en forståelse av hvordan det jobbes med dette området
før utforming av prosjektplanen. Her møtte; Leder for Kontoret for forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling (FDVU-kontoret), Controller ved Driftsadministrasjonen UE2, Leder
bygg drift seksjonen og økonomi- og kommunikasjonsleder ved
UE og Teknisk avdeling.

Ved oppstart ble det holdt et nytt tilsvarende møte for å bli enige om hvilke dokumenter
avdelingen skulle være behjelpelige med å skaffe til veie. I tillegg fikk revisor svart på en del
praktiske spørsmål vedrørende avdelingens arbeid. Deltagende her var; Leder FDVUkontoret3, Controller ved Driftsadministrasjonen UE og Kvalitetsrådgiver ved Stabskontoret
for UE.

I undersøkelsen har vi gjennomgått og analysert en betydelig mengde dokumenter som
beskriver avdelingens systemer og gjennomføring av oppdrag. Dokumentanalysen er fulgt
opp med samtaler og e-post utveksling med Kommunaldirektøren for UE, Kvalitetsrådgiver
ved Stabskontoret for UE, Leder FDVU-kontoret og økonomi- og kommunikasjonsleder ved
UE og Teknisk avdeling. Også andre i avdelingen har vært behjelpelig med kommentarer.

Revisjonen mener faktagrunnlaget er tilstrekkelig til å besvare problemstillingen.

Hele fakta delen av rapporten er verifisert av Utbyggings- og Eiendomsavdelingen. I tillegg
er enkelte deler verifisert via e-post.
2
3

Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
Salten kommunerevisjon IKS

8

Forvaltning av kommunale bygg

Bodø kommune

4. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den
funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt
sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og
de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av
revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I
denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:
•

Kommuneloven

•

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

•

Veiledninger

•

Standarder NS3424, NS3454

•

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle.

•

Kommunens egne retningslinjer og reglementer

De utledede kriteriene er hentet fra NOU 2004:22 hvor Eiendomsforvaltningsutvalget har
kommet med sine anbefalinger om hvilke mål og kriterier for god eiendomsforvaltning de
mener må tilfredsstilles for at den kommunale eiendomsforvaltningen skal kunne
karakteriseres som god.

På grunn av den nære sammenheng det er mellom kriteriet om planlegging og styring og
kriteriet om organisering har vi valgt å slå disse sammen til ett felles kriterie om planlegging,
styring og organisering. Dette fordi oppdelingen gjorde fremstillingen unødig oppstykket.
Endringen har heller ikke ført til endret innhold i rapporten.

Under utledningen av kriteriene i vedlegg II har vi også til dels tatt med kommunens egne
mål og tiltak som en form for underkriterier.
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Kontrollutvalget var ved utforming av rapportplanen særlig opptatt av kommunens
eventuelle vedlikeholdsetterslep. Vi har derfor tatt med et kriterie som vi mener er
grunnleggende for hele arbeidet med FDVU4. Dette handler om den oversikten kommunen
må ha over tilstanden til bygningsmassen. Eiendomsforvaltningsutvalget legger også til
grunn at en slik oversikt er grunnleggende nødvendig for en rasjonell byggforvaltning.

Vi har satt opp følgende kriterier:

•

Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for
byggforvaltningen

•

Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging styring og organisering
av byggforvaltningen
o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
byggforvaltningen
o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning
o Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen

o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen
o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt
vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen
o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av
bygningsmassen

Detaljert utledning av revisjonskriteriene fremgår av vedlegg II til denne rapporten.

4

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
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5. FAKTA OG VURDERINGER
Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en stor og viktig oppgave for Bodø
kommune. Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, er utbyggings- og
eiendomsavdelingen kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker. Avdelingen
forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens
investeringsprogram, forestår periodisk vedlikehold, håndterer kjøp og salg av grunn, samt
bistår brukerne innenfor drift, løpende vedlikehold og renhold.

5.1 Mål for byggforvaltningen
•

Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for

byggforvaltningen
Det er vedtatt syv politiske mål for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen (UE). Dette fremgår
av bodø kommunes økonomiplan 2019-2022.
•

Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg

•

Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser

•

Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2019

•

Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering og universell utforming

•

Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god
overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ drift

•

Ytterligere profesjonalisere og effektivisere grunneierfunksjonen, samt utvikle flere
tomtearealer til bolig og næringsformål.

•

Utvikle og tilpasse kommunens eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet
og maksimal bruksutnyttelse
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På bakgrunn av dette har UE5 laget et Måldokument6 hvor de har satt opp sine mål basert
på målene i økonomiplanen. Målene er så fordelt etter sitt innhold på de forskjellige
kontorene7 internt. Deretter har de satt opp tiltak de mener må gjennomføres for å nå
målene.
I måldokumentet er det satt opp egne mål for de forskjellige kontorene i UE. Disse målene
er ikke helt de samme som målene fra økonomiplanen men mer en spissing av målene inn
mot virksomheten i de forskjellige kontorene.
Ifølge dokumentets innledning er formålet med måldokumentet å til enhver tid kunne
dokumentere og følge opp avdelingens målsetninger, fokusområder og aktuelle tiltak for å
nå disse målsetningene. Måldokumentet skal være levende og tilgengelig for ansatte i
avdelingen for å bidra til å skape innsikt i fokusområder for de respektive kontorene.
Måldokumentet er på denne måten også beskrevet som et styrende dokument og
hjelpemiddel for hvordan kontorene i avdelingen kan planlegge og styre sine
arbeidsoppgaver.
Etter sitt innhold skal måldokumentet gjennomgås kvartalsvis på ledermøter der hvert
kontor skal legge frem status for arbeidet med tiltakene.
Forøvrig viser måldokumentet til kommunens øvrige overordnede planer og
hovedmålsetninger.
I tillegg til de overordnende målene er følgende verbaler vedtatt:
Verbal 6 fra økonomiplanen:
«Bystyret ber om en sak med oversikt over alle kommunale bygningsmessige leieforhold.
Herunder leiepris og hvilke tjenester som benytter lokalene. Bystyret ber om at saken også
inneholder en oversikt over vakante/ korttidsutleid kommunale eiendommer, herunder
eiendommer tilhørende selskaper med over 50% kommunalt eierskap, og planer for disse

5

Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
Måldokument UE 2019
7
Utbyggings- og Eiendomsavdelingen er organisert i fem kontorer se organisasjonskart side 14
Salten kommunerevisjon IKS
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eiendommene. Bystyret ber rådmannen/ innkjøpskontoret innføre kontraktstopp på nye
langtidsleieavtaler i ikke-kommunal eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk
behandlet. Bystyret forventer status orienteringer og felles dialog om behov i organisasjonen
som ikke blir dekket av rådhusprosjektet.»
Verbal 11 fra økonomiplanen:
«Rådmannen bes løpende redegjøre for status formuesbevaring for bygg og anlegg gjennom
oversikter som definerer grunnlag for FDVU, og som i tillegg viser misforhold mellom hvilke
behov bygningsmassen har, og de ressurser som tilføres.»

5.2 Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering
•

Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging, styring og organisering
av byggforvaltningen

Bodø kommune har et plandokument8 for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av
kommunens bygg. Den nyeste utgaven er utarbeidet av FDVU-kontoret9 og kom i mars 2019
og gjelder perioden 2019-2022.

Det framgår av planens innledning at den rulleres årlig og gir brukere, politikere,
administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte tiltak i kommunens bygningsmasse.

Bodø kommune har plassert ansvaret for byggforvaltningen til Utbyggings- og
Eiendomsavdelingen. Avdelingen har følgende organisering:

8

9

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
Salten kommunerevisjon IKS

13

Forvaltning av kommunale bygg

Bodø kommune

Figur 1, Organisasjonskart

Utbyggings- og eiendomsavdelingen har en stab med støttefunksjon til
Kommunaldirektøren. Avdelingen er delt opp i fem kontorer med egne ledere for hvert
kontor.

FDVU-kontoret
FDVU-kontoret er underlagt utbyggings- og eiendomsavdelingen og består av fire seksjoner;
driftsadministrasjonen, byggdrift, teknisk drift, samt forvaltning og utvikling.

Kontoret forvalter ca. 250 000 m2 bygningsmasse fordelt på skolebygg, førskolelokaler,
administrasjonsbygg, helsebygg, kulturbygg og idrettsbygg. Dette tilsvarer en verdi på
anslagsvis 5,5 – 6 milliarder kroner.
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FDVU-kontoret har etter sin egen beskrivelse10 siden 2017 rekruttert og ansatt fagressurser
med et mål om å styrke intern kompetanse. Rekrutteringene er gjennomført som
erstatninger i forbindelse med naturlig avgang. Tidligere har Bodø kommune i stor grad
benyttet seg av eksterne leverandører til internkontroll, vedlikehold og oppgradering av
bygningsmassen og dets tekniske anlegg. Som en følge av denne praksisen mener FDVUkontoret at kommunen fikk svak intern kompetanse og liten erfaring. Kompetansen ble
heller ikke videreformidlet eller foredlet til egen organisasjon.

Dagens organisering fungerer etter beskrivelsen på en slik måte at samtlige fagstillinger yter
støtte til hverandre og øvrige ansatte, både innenfor drift, løpende og planlagt vedlikehold.
Stillingene er i tillegg tekniske fagressurser for utbyggingskontorets prosjektering av nybygg
og rehabilitering/utviklingsprosjekter. Med intern kompetanse og erfaring fra egen
eiendomsmasse mener FDVU-kontoret at de blir mindre avhengig av eksterne rådgivere og
entreprenører og er i stor grad kompetente til å forvalte eiendommene «in-house».
Eksterne leverandører blir fremdeles benyttet for utførelse, men da under prosjektledelse
av egne ansatte.

FDVU-kontorets årshjul
I 2018 utarbeidet kontoret et årshjul som beskriver de største aktivitetene gjennom året:
-

Gjennomføring av planlagt vedlikehold, akutt vedlikehold, drift og løpende
vedlikehold

-

Kartlegging av tilstandsgrader og vedlikeholdsbehov

-

Budsjettering og fordeling av tiltak

Teknisk drift
Teknisk drift-seksjonen er underlagt FDVU-kontoret, og består av
fagledere/ingeniørstillinger med spisskompetanse innenfor hver sine fag. Med korrekt
fagkompetanse og et tett samarbeid mener de de er i stand til å planlegge, gjennomføre,
evaluere og forbedre tiltak, gjennomføre oppgraderinger i varierende omfang og ha søkelys
10

Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
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på å gjennomføre et godt løpende vedlikehold. Seksjonen har nå kompetanse innen elektro,
ventilasjon, energieffektivisering (ENØK), sentral driftskontroll (SD)11, automasjon, varme,
vann, sanitær (VVS) og svakstrøm.

Byggdrift
Byggdriftseksjonen utfører etter beskrivelsen12 en rekke driftsoppgaver og løpende
vedlikeholdsoppgaver. De gjennomfører også planlagte vedlikeholdsoppgaver i samarbeid
med teknisk drift-seksjonen. Byggdrift har egne operative ressurser innenfor elektro,
ventilasjon, automasjon og VVS som utfører internkontroll og servicearbeid på disse fagene.
I tillegg er det en blanding av stedlige og ambulerende vaktmestre fordelt på de samme
250.000 m2 med bygningsmasse.

Byggdrifts driftssenter
Det beskrives13 som den viktigste endringen som er foretatt på FDVU-kontoret i 2018, at det
er etablert et driftssenter som skal håndtere alle inngående henvendelser fra byggets
brukere og sikre at oppdragene blir sendes til den rette fagkompetanse. Driftssenteret
koordinerer dermed alle henvendelser og har beslutningsmyndighet på iverksettelse av
tiltak ved behov.

For å sikre systematisk oppfølging av alle avvik og tiltak, registreres alle planlagte, løpende
og akutte oppdrag inn i FDVU-kontorets nye FDVU-system Facilit14.

Det opplyses at driftssenteret i 2018 har mottatt, registrert, behandlet og gjennomført over
2200 henvendelser. Dette er de henvendelsene som er formidlet direkte til driftssenteret og
registrert inn. Det er i tillegg gjennomført en stor mengde tiltak hvor henvendelsen har gått
direkte til fagressursene og til teknisk drift-seksjonen. Ved behov for assistanse eller støtte

11

Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk
Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
13
Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
14
Facilit FDVU, FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer (se side 17 i rapporten)
Salten kommunerevisjon IKS
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utover den ambulerende tjenesten tar virksomhetene kontakt med byggdrifts driftssenter
og saken blir håndtert/organisert derfra.

Revisor har også fått forelagt en beskrivelse av plan for tjenesteutviklingen i driftssenteret
fra 2018-2020. Målet er at alle oppgaver på sikt skal gå gjennom driftssenteret.
Figur 2 Byggdrifts driftssenter (Hentet fra vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)

Facilit FDVU
Som del av tiltak for å profesjonalisere og digitalisere drift har FDVU-kontoret i Bodø
gjennom 2018 tatt i bruk et digitalt FDVU-verktøy.

Facilit FDVU er et modulbasert FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer.
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Facility Management AS (Facilit) ble stiftet i 1999. De skriver om seg selv15at de utvikler
programvare for byggforvaltning, også kalt fasilitetsstyring. Det er web-baserte løsninger
innen fagfeltet FDVU: forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg.

Det fremgår videre at systemet er regnet som et ledende system innen FDVU i Norge og er
benyttet av 10 fylkeskommuner og en rekke både små og store kommuner og selskaper16.

Dette systemet benyttes av FDVU-kontorets personell, og har i tillegg en mobilapplikasjon
som gir byggenes brukere mulighet til å melde inn avvik med få tastetrykk og vedlagt bilde,
samt følge status for innmeldte avvik. Dette bidrar til å styrke kartleggingen av tilstand og
behov.

Revisor har fått seg forelagt en opplæringsplan som viser at det er gjennomført og planlagt
en rekke interne og eksterne opplæringstrinn for å sikre at alt personell kan bruke systemet
på nødvendig nivå.

Prosessbeskrivelser
Revisor har sammen med annen dokumentasjon også fått skjema for prosessbeskrivelser
som fordeler ansvar og oppgaver for prosessene i løpende drift, innleie av eiendom,
strategisk eiendomsutvikling. Og prosessbeskrivelser for delprosesser for grunn og
utviklingskontoret.

Prosjektidentifiseringsskjema
UE har laget et prosjektidentifiseringsskjema som revisor har fått tilsendt. Skjemaet viser en
oversikt over ansvarsfordeling og prosess hva gjelder styringsgruppens primære ansvar som
eier og bestiller av prosjektene, og ansvarlige fagavdelings rolle i prosjektet med søkelys på
å sikre samsvar mellom organisasjonens behov og hva som blir produsert i prosjektene.
Videre beskrives prosjektleders totalansvar for ledelse og fremdrift, dokumentflyt og

15
16

www.facilit.com
www.facilit.com
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informasjon til alle delprosesser. Prosessen til de direkte berørte brukere som skal bidra til å
konkretisere brukers behov er med. Ellers viser skjemaet prosessen for rådgivning og
prosjektering anskaffelsesprosessen i prosjektet og søknadsprosessen med avklaring av
planstatus, kartlegging av myndighetskrav, eventuelle omreguleringer mm.

UE statusrapport 2018
Revisor har fått FDVU-kontorets statusrapport for første halvår 2018 hvor de gir en oversikt
over prosjektene de har og status for det samlede arbeidet som er gjennomført og som skal
gjennomføres for 2018. I tillegg gis det en oversikt over driftsprosjekter og
investeringsprosjekter som viser hvilke tiltak som er igangsatt/skal igangsettes, hvilken
entreprenør som har fått oppdraget, kostnadsvurdering, hvem som er ansvarlig og om
prosjektet er utført påbegynt, under planlegging eller ikke påbegynt.

Tilstandsanalyse
Det er gjennomført og dokumentert en tilstandsanalyse over samtlige kommunale bygg17.

5.3 Riktige økonomiske rammebetingelser
o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
byggforvaltningen

I beskrivelsen av århjulet til UE kommer det fram at alle registrerte vedlikeholdstiltak
budsjetteres i oktober og november av FDVU-kontorets prosjektledere. Tiltakene prioriteres
og legges inn i en vedlikeholdsplan så fort neste års budsjettramme er vedtatt. Dersom
bevilget budsjettramme ikke dekker det faktiske vedlikeholdsbehovet, vil man måtte
forskyve tiltak til kommende år, noe som kan føre til at man ikke får dekket opp for etterslep
og verdibevarende vedlikehold. Det eventuelle avviket vil bli rapportert i den årlige
orienteringssaken til bystyret. Dette gjøres i en fireårsplan for forvaltning, drift, vedlikehold
og utvikling. I mars måned hvert år presenteres planen for den kommende fireårsperioden.

17

Tilstandsanalysen er beskrevet under revisjonskriteriet for tilstandsanalyse side 27
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Etter opplysninger fra UE gjennomføres bokføring og avskriving på eiendommene og
balanseregnskap pr eiendom og dokumenteres i Anleggsregisteret
(anleggsmiddelkartoteket).

I 2008 ble det i regi av Kommunens Sentralforbund gjennomført en kartlegging av
tilstanden til kommunale bygninger i en rekke kommuner. Kartleggingen ble gjennomført
av Multiconsult og PWC18. I rapporten ble det estimert normtall for normalt
verdibevarende vedlikehold, basert på NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk».
Gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger med 60 års levetid ble
beregnet til ca. 230 kroner per kvadratmeter per år, mens med 30 års levetid ble normtallet
beregnet til 135 kroner per kvadratmeter (begge tall er indeksjustert til 2019-kroner).

Det fremgår videre, av planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens
bygg 2019-2022, at den anbefalte FDVU avsetningen er lagt til grunn for alle nye bygg i Bodø
kommune i 2019, mens det for øvrige bygg er avsatt 96 prosent av det anbefalte nivået for å
opprettholde byggene på dagens nivå. FDVU-kontoret mener det vil være behov for å øke
driftsbudsjettet noe dersom byggene ønskes løftes opp til tilstandsgrad 1.

I planen19 fremgår det også at slik situasjonen er nå, mener FDVU-kontoret at byggene er i
akseptabel stand. Dette bygges på at snittet av tilstandsgradene20 er på 1,26,
konsekvensgradene er på 1,27. Dette svarer til en risikoprofil på 1,66. I tillegg til
tilstandskartleggingen som gjennomføres, er det flere ganger årlig tilsyn fra Helse- og
Miljøtilsyn Salten. Også her er det enkelte avvik, men disse avvikene gjenspeiles i
tiltaksplanen utarbeidet av FDVU-kontoret og vil bli løst i løpet av 2019.
Såfremt nåværende nivå holdes på drifts- og investeringsbudsjettet er det FDVU-kontorets
vurdering21 ut fra de driftstilpasninger som er gjort og planlagt gjennomført, at etterslepet
ikke vokser, men heller med tiden sakte vil minske.
18

Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» av Multiconsult & PWC 2008
Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
20
Skalaen går fra tilstandsgrad 0 for nye bygg tilstandsgrad 3 for bygg som må vurderes revet
21
Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
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Det opplyses fra FDVU-avdelingen at de har utfordringer med at de ikke får avsatt og bundet
midler til det løpende vedlikeholdet for eksisterende bygninger. Dette gjør at det kan bli
utfordringer med å ha økonomi til gjennomføring av nødvendige planlagte
vedlikeholdsprosjekter av større karakter. De ønsker derfor å sette av på fond for hver
enkelt bygning slik at økonomien til å følge vedlikeholdsplanen er tilstede. Utfordringen vil
etter det som kommer frem likevel være at fondene heller ikke vil binde midlene til
vedlikehold av det enkelte bygg. Dette fører også etter det som blir sagt til fra FDVUkontorets side at de mot slutten av budsjettåret får et veldig press for å finne små tiltak for
å få brukt midlene innenfor perioden. Dette er etter det som blir sagt ikke noen effektiv
måte å jobbe på og skaper unødig stress. UE vil imidlertid, etter opplysninger revisor har
fått, komme med et forslag til bystyret om opprettelse av vedlikeholdsfond i juni 2019.

5.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning

I henhold til en økonomianalyse for 2018 utført av Agenda Kaupang for Bodø kommune var
netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning omtrent 241 millioner kroner i 2018.
Bodøs behovskorrigerte utgifter til eiendomsforvaltning er omtrent 3 millioner kroner lavere
enn gjennomsnittet i for sammenliknbare kommuner i Kommunegruppe 1322. Videre
fremgår det at Bodø bruker mye areal per innbygger, men har lave driftsutgifter per kvm til
eiendomsforvaltning. Sammenliknet med «den beste i klassen» Ålesund, bruker Bodø
kommune 600 kroner mer per innbygger i 2018.

Det er i henhold til rapporten skolebygg og institusjonsbygg som driftes dyrest i Bodø
kommune.

22

Gruppering hentet fra KOSTRA. Gruppe 13 «Store kommuner utenom de fire største byene» 40 i tallet
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Energikostnader
I 2017 ble i henhold til planen23oppgradering av tekniske anlegg på skoler prioritert. I 2018
har det blitt satset på oppgradering av tekniske anlegg i barnehager. Dette omhandler
utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av automatikk og SD-anlegg24. Videre
omfatter dette optimalisering av teknisk drift på bygg, slik at man har riktig komfort, dvs.
temperaturer og luftmengde når byggene er i bruk. I 2019 vil resterende barnehager og
skoler ha hovedfokus, mens vi i 2020 vil se nærmere på helsebygg.

Det fremkommer av planen25 at energiforbruket i perioden 2010 til 2018 er redusert med
18,3 prosent. Total besparelse i perioden 2017 og 2018 er på 1,8 millioner kWh,
sammenlignet med 2016-nivå. I løpet av de tre neste årene er målet å redusere
energiforbruket med ytterlige 16 prosent.

Figur 3 (Fra Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022)
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Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk
25
Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
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I utbyggings og eiendomsavdelingen arbeides det med arbeidsprosessmodellering26 som
verktøy for å blant annet styrke samhandlingen mellom utbygging og FDVU. Det hevdes fra
UE at dette blant annet vil medføre en bedre overlevering fra prosjekt til drift samt nybygg
som er rimeligere å drifte.

5.5 Effektiv arealutnyttelse

Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen

Det uttrykkes fra UE at det er behov for et større fokus framover på hvilke
bygg/eiendommer som kan eiendomsutvikles eventuelt med tanke på salg for å få inn
midler og dermed redusere kommunens behov for låneopptak, og øke arealutnyttelsen.

Videre sier kommunaldirektøren at de tar sikte på å jobbe mer systematisk med denne type
saker. De påbegynner derfor en eiendomsstrategi med helhetlige mål som skal være klar for
politisk behandling løpet av 2020. Denne skal blant annet ha søkelys på behovet for god
planlegging og styring som grunnlag for bruk, utvikling eller avhending av formålsbygg som
ikke lenger er i tjeneste produksjon. Kommunaldirektøren mener det er viktig at
eiendommene sees i sammenheng og at vurderinger som foretas er forankret i en
overordnet strategi. Det er også en målsetning å få avhendet eiendom kommunen ikke har
behov for. Et annet element de mener det er viktig å få enda bedre forståelse for, er de
driftsmessige konsekvensene av de valgene kommunen gjør. De mener de i større grad kan
sørge for gode driftsbygg for alle kommunens brukere, gjennom å se nærmere på
utviklingsmuligheter i byggene. Byggene er etter beskrivelsen en svært vesentlig del av å få
til en effektiv og økonomisk drift i avdelingene.

26

Prosessmodellering - metode for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet. (Difi)
Salten kommunerevisjon IKS
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UE har forelagt revisor en liste med 14 formålsbygg som der den ordinære driften er avviklet
og det bør vurderes beslutninger for videre bruk, salg eller rivning for at de ikke bare skal stå
som røde tall i UE sitt regnskap. Disse byggene kunne ifølge kommunaldirektøren ved gode
beslutninger og omdisponering gitt kommunen inntekter eller spart utgifter, som igjen vil
begrense kommunens behov for låneopptak.

Eksempler fra listen er Tverlandet skole, Gimle fritidssenter, Rønvik vel og
Fylkesmannsboligen i reinslettveien.

Det har kommet fram i samtaler med UE at de har en utfordring med at de ikke har noen
formell oversikt over deler av formålsbygg som står tomme. Brukerne av disse byggene må
etter FDVU-kontorets mening få en grunn til å søke å utnytte disse delene av byggene.
Samtidig mener de det er viktig at forvalter har god oversikt over disse arealene. Det
arbeides med å lage en oversikt over slike arealer står tomme slik at disse delene kan
benyttes i stedet for å leie eller bygge nytt.

Bodø kommune praktiserer ikke internfakturering av internhusleie for formålsbygg. Dette er
i henhold til UE et bevisst valg basert på tanken om sentralisering av ansvar for å oppnå
langsiktig utviklingsfokus av bygg, samt reduserte administrasjonskostnader. Dette var også
en del av argumentasjonen for å avvikle tidligere eiendomsforetak.

Slik UE ser det er den positive effekten med internhusleie i stor grad å gi et økt
fokus/insentiv hos virksomhetene for å legge til rette for effektiv bruk av eiendomsmassen
basert på egne behov. Risiko er da at kortsiktige behov blir prioritert til fordel for det
langsiktige behov for kommunen totalt.

De legger til grunn at dette temaet vil være i fokus i den framtidige eiendomsstrategien for å
oppnå insentiv til arealutnyttelse uten internfakturering av internhusleie og dermed bedre
arealutnyttelse.

Salten kommunerevisjon IKS
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I verbal 6 fra økonomirapporten27 er det lagt visse føringer for administrasjonen.

Verbal 6 (2019) er en videre oppfølging til verbal 23 (2018). Saksframlegg vil bli utarbeidet i
løpet av høsten 2019. Det vil da være utarbeidet en oversikt over alle kommunale
bygningsmessige leieforhold med leiepris og hvilke tjenester som benytter lokalene. Det vil
også inneholde en oversikt over vakante/ korttidsutleid kommunale eiendommer.

På bakgrunn av verbalen er det også innført kontraktstopp på nye langtidsleieavtaler i ikkekommunal eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk behandlet.

I saksframlegget til verbal 23 (2018) fremgår at UE i 2018 har startet et arbeid med å
profesjonalisere innsatsen for å utnytte egen bygningsmasse på best mulige måte. En viktig
forutsetning er å få registrert nødvendig informasjon om bygningsmassen og at den gjøres
tilgjengelig. I saksfremlegget refereres det også til kommunens rutine for leie av lokaler og
det er tatt med en liste over leieavtaler, sortert etter avtaler som kan bli overflødige ved
innflytting i nytt rådhus og andre innleide lokaler. I listen er årlig leiepris oppgitt.

27

Se side 12-13 hvor verbalen er sitert.
Salten kommunerevisjon IKS
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5.6 Målrettet utvikling av bygningene
o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen

Kriteriet henger sammen med flere av de andre kriteriene på en slik måte at fakta som er
beskrevet under arealutnyttelse og kostnadseffektivitet i stor grad også vil beskrive arbeidet
med utvikling av bygningsmassen. Dette handler særlig om prosjektet for å modernisere
energieffektiviteten til bygningsmassen.

I tillegg fremgår det av måldokumentet at det skal utarbeides en analyse og plan for
framtidig behov for bygningsmasse, basert på areal- og driftskostnadseffektive målsettinger.

Spesifikt fremgår det av beskrivelsen av drift28 at teknisk drift-seksjonen i 2018 har
gjennomført:
-

Driftsanalyser og optimalisert ni bygg gjennom SD-anlegg29 og varmestyring.

-

Ti barnehager har fått oppgradert varmestyring og fått inn SD-anlegg i perioden. I
tillegg har seksjonen jobbet med ferdigstillelse av enkelte prosjekter fra 2017.

-

Fem barnehager har fått nytt ventilasjonsanlegg i 2018. I tillegg har Stadiontunet
sykehjem og Tusenhjemmet fått nye ventilasjonsanlegg.

Videre er prioriteringen av tiltak fremover satt opp i planen30.

28

Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk
30
Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
Salten kommunerevisjon IKS
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5.7 Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep
o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt
vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen
Fra 2018 ble det i henhold til saksframlegg 2018/1639631 bygget opp kompetanse innen
tilstandsanalyse og konsekvensanalyse av bygninger og innført periodiske tilstandsanalyser
av kommunens bygg og anlegg, herunder tilstandsgrader og konsekvensgrader som settes
sammen til en risikoprofil. Risikoprofilen er i henhold til saksframlegget et måleverktøy for
kommunens gjennomføringsevne innen formuesbevaring over tid.

Kartlegging av tilstandsgrader og vedlikeholdsbehov på bygg og anlegg gjennomføres årlig i
henhold til FDVU-avdelingen. Denne kartleggingen gjennomføres av FDVU-kontorets
bygningsinspektører og teknisk personell, og utføres med henvisning til Norsk Standard
3424 – tilstandsanalyse av byggverk. Resultatet av kartleggingen er tilstandsgrader og
konsekvensgrader for alle bygningsdeler og anlegg, samt registrering av nødvendige
vedlikeholdstiltak.

FDVU-kontoret har etter beskrivelse fra Leder for FDVU-kontoret pr. april 2019 kartlagt
tilstandsgrad og konsekvensgrad for alle kommunale formålsbygg.

FDVU-kontoret innførte i 2018 årlige møter med alle virksomheter, hvor det tas en
gjennomgang av bygget sammen med virksomhetsleder, vaktmester og eventuelt
verneombud. I disse møtene gås det gjennom vedlikeholdsplanen for de neste fire årene,
samt gir brukerne av bygget mulighet til å fremme behov og eventuelle endringer som kan
bidra til å gjøre den daglige driften mer effektiv, samt kunne bidra til økt kapasitet og
produksjon.

UE har bekreftet at analyseprogrammet for alle bygg skal inneholde opplysninger om:
31

Saksframlegg 2018/16396 til bystyret 09.05.19 om status for formuesbevaring for bygg og anlegg
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– Eiendoms- og bygningsregister med arealer
– Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454
– Eiendommenes verdi
– Oversikt over de ulike brukere (leietakeroversikt)
– Brukerens langsiktige planer for virksomheten og konsekvens for lokaler (input til
eiendommens strategi for FDVU)
– Eiendommenes tilstand; teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet
– Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg
– Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet
– Lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndighetene m.m.)
– Juridisk dokumentasjon vedrørende eiendommene

En tilstandsanalyse kan i henhold vedlegg 232 gjennomføres iht. tre analysenivåer: nivå 1, 2
og 3. Forskjellen mellom nivåene er detaljgraden. FDVU-kontoret anser det som mest
hensiktsmessig å starte med nivå 1 og har ambisjon om å oppnå nivå 2 innen 1-2 år.

-

Nivå 1 brukes for å gi porteføljeoversikt, kostnadsoverslag for vedlikehold,
reparasjoner, utbedringer og langtidsbudsjettering.

-

Nivå 2 brukes ved ombygging, vurdering av skadeomfang og årsak eller ved
inspeksjon av deler av byggverk hvor det erfaringsmessig ofte registreres avvik.
Dette nivået brukes for å gi detaljerte kostnadsoverslag for vedlikehold,
reparasjon, utbedring og langtidsbudsjettering.

-

Nivå 3 brukes ved utskiftning og rehabilitering basert på risikovurdering som ledd
i prosjektering av tiltak. Nivået kan også brukes ved skadetaksering.

Tilstandsgrad (TG) er et uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i
forhold til referansenivået. TG vurderes fra en skala 0 til 3:
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Vedlegg 2 til Saksframlegg 2018/16396 til bystyret 09.05.19
Salten kommunerevisjon IKS

28

Forvaltning av kommunale bygg

Bodø kommune

TG 0 = Ingen symptomer på avvik.
TG 1 = Normal slitasje, avvik er ikke av vesentlig karakter.
TG 2 = Byggverket er nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon.
Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak.
TG 3 = Byggverk eller byggdelen har total eller nært forstående funksjonssvikt, eller behov
for strakstiltak. Fare for liv og helse.
TGIU = Bygningsdel / objektet er ikke synlig og TG kan ikke vurderes fra nabokonstruksjon.

Konsekvensgrad (KG) er et uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvensene en
observert tilstand vil kunne medføre. KG vurderes fra skala 0 til 3:

KG 0 = Ingen konsekvenser
KG 1 = Små og middels konsekvens
KG 2 = Vesentlige konsekvenser
KG 3 = Store og alvorlige konsekvenser

Vurdering og beskrivelse av metodevalg er viktig for å ha data som kan sammenliknes fra år
til år. FDVU-kontoret har brukt prosedyren beskrevet i figur 1 «informasjonspyramide» og
diskutert fremgangsmåten internt for å finne en tilnærming som gir så høy nøyaktighet og
høy presisjon som mulig på nivå 1. Dette har resultert i at man kan legge frem dataen med
lav usikkerhet for store feil.

Salten kommunerevisjon IKS
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Figur 4 (Fra vedlegg 2 til saksframlegg 2018/16396)

Etter FDVU-kontorets evaluering av dataen for 2018 mener de at den valgte metoden har
god nøyaktighet ettersom de kan måle samme bygningsdeler fra bygg til bygg. De har
middels presisjon da personell kan ha vurdert samme bygningsdelstilstand forskjellig fra
bygg til bygg. Oppsummert har FDVU-kontoret vurdert dataene til å være god nok for videre
behandling og sammenlikning til neste år.

Det er på bakgrunn av dette systemet laget en oversikt som viser tilstandsgrad,
konsekvensgrad og risikoprofil for alle bygg i Bodø kommune.

Salten kommunerevisjon IKS
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FDVU-kontoret har også gjort en beregning av samlet vedlikeholdsetterslep for Bodø
kommune.
Figur 5 (vedlikeholdsetterslep)
Byggtype
BRA (m2)

Samlet (mill kr)

Administrasjonsbygg

16 807

103 021 360

Førskolelokaler

11 443

14 129 659

Skolebygg

121 049

257 471 642

Helsebygg

43 596

15 691 790

idrettsbygg

15 263

48 286 301

Kulturbygg

11 430

52 865 324

bygg

4 224

8 581 561

Samlet

223 812

500 047 639

Kommunale

Kommunaltekniske

Samlet kr/m2

2 234

Denne tabellen inkluderer ikke boliger eller tekniske installasjoner (pumpehus o.l.) som
håndteres av Boligkontoret/Teknisk avdeling. Beregningen er gjort i 2015 og justert for å
hensynta lønns- og prisvekst i perioden fram til 2019. Også endringer i bygningsporteføljen
er hensyntatt.

Grunnlaget for beregningene er basert på vedlikeholdsplan i det gamle forvaltningssystemet
ISY Eiendom.

Det vil etter opplysninger revisor har mottatt fra FDVU-kontoret foreligge en mye
grundigere beregning av vedlikeholdsetterslepet om kort tid når de nødvendige
opplysningene er på plass i «Facilit-systemet».
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5.8 Godt verdibevarende vedlikehold
o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen

Bodø kommune har en plan33 for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunenes
bygg. I årets utgave står miljøaspektet sentralt i vedlikeholdsarbeidet, og fokus er etter
planens innhold, spesielt rettet mot inneklima, varme, lys og luftkvalitet.

I planen beskrives videre at luftbehandlingsanleggene på mange av byggene er fra midten av
1990-tallet og har en normal funksjonstid +/- 20 år. Med bakgrunn i dette følger det av
planen at kartlegging av behov er gjennomført, utbedringsarbeidet er igangsatt og videre
arbeid med utskifting skal planlegges og gjennomføres. Denne utskiftingen vil også etter
FDVU-kontorets mening medføre en reduksjon av energikostnader og medvirke til å nå
målsetningen FDVU-kontoret34 har fått om å redusere energibruken med 6 400 000 kWh =
20 prosent (ift. 2009-nivå) innen utgangen av 2019.

Kontoret35mener dette er en betydelig reduksjon som krever investeringer i nye tekniske
løsninger, men også fokus på effektiv drift. For å få dette realisert har kontoret også jobbet
med å få på plass sentral driftskontroll (SD)36 på alle bygg, med romstyring av temperatur og
ventilasjon. Dette tiltaket vil etter kontorets forståelse muliggjøre automatisk justering av
anlegg i forhold til behov, og dermed innsparing.

Satsningen på oppgradering av elektriske anlegg og brannsikkerhet har etter planens
innhold fortsatt fokus, og er videreført i økonomiplanen for kommende periode.

33

Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklings under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
35 Kontoret for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
36 Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk
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Etablering av adgangskontroll ble startet i 2018, målsetningen i planen37 er få
adgangskontroll på alle ytterdører, medisinrom og tekniske rom på alle bygg i løpet av de
neste fem årene.

FDVU-kontoret jobber også med å tilpasse byggene for å oppfylle krav om universell
utforming. Dette er hensyntatt på nye bygg, og er en del av utviklingen av eksisterende
bygningsmasse. Det er kostbart å gjøre denne tilretteleggingen på enkelte eldre bygg, men
dette er noe som de anser som viktig og derfor prioriteres.

I den delen av planen38 som handler om tiltak er det opplistet hvilke bygninger som vil få
gjennomført tiltak gjennom planperioden. Her fremgår det at enhetene vil bli orientert om
tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom egne årsmøter med kontorleder FDVU og
stab. Disse møtene pågår etter det som er beskrevet i perioden februar – april hvert år, og
er en arena for å diskutere også andre tiltak virksomheten ser som nødvendig med tanke på
effektiv tjenesteproduksjon.

For å sikre en profesjonell drift og forvaltning av kommunens bygninger jobbes det etter
planen39 i 2019 videre med en omorganisering av dagens vaktmestere og vedlikeholds
personell. Det legges til grunn i planen at dette vil bety at avdelingen i fremtiden kun vil
ansette fagfolk, og at det blir etablert ambulerende/mobile teknikere som er spesialister
innen sitt fagfelt. I 2017-2018 har avdelingen ansatt egne elektrikere, automatiker, rørlegger
og tømrere. For å fordele denne fagkompetansen ut over alle bygg vil de etter planen i 2019
også innføre sonedrift, hvor de vil dele inn alle byggene i fire soner. FDVU-kontoret mener
at summen av disse endringene vil medføre en bedre standard på vedlikeholdsarbeidet og
dermed en langsiktig reduksjon av kostnader på vedlikehold. Denne satsningen skal i
henhold til planen40 fortsette i 2019 og fremover.
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39
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FDVU-kontorets årshjul41 ble utarbeidet i 2018. Årshjulet viser de største aktivitetene som
årlig utføres for å vedlikeholde bygningsmassen i Bodø kommune. Dette er gjennomføring
av planlagt vedlikehold, akutt vedlikehold, drift og løpende vedlikehold

Planlagt vedlikehold er etter forklaringen til årshjulet regnet som tiltak som er nødvendige
for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje. Dette vedlikeholdet har en preventiv
virkning og forebygger skader. Planlagt vedlikehold utføres med lengre periodeintervall enn
ett år og har som mål å opprettholde eller gjenopprette bygningskomponentenes funksjon.

Akutt vedlikehold beskrives som hendelser som ikke kan planlegges. Det vil i henhold til
årshjulets beskrivelse alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Det vises til at
det hvert år er havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette
forhold som utgjør betydelige kostnader.

Drift og løpende vedlikehold er i beskrivelsen42 regnet for å omfatte alle øvrige oppgaver og
rutiner som er nødvendige for at bygninger med sine tekniske installasjoner skal fungere
som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Dette innebærer også mindre tiltak
for å imøtekomme krav og pålegg fra gjeldende myndigheter.

Det vises i beskrivelsen av drift 43 til at byggdriftseksjonen og teknisk drift-seksjonen
gjennom 2018 har samarbeidet tett i gjennomføringen av internkontroll og service på egen
bygningsmasse, samt utbedring av registrerte avvik. Dette har ført til at de nå mener å ha
vesentlig bedre kontroll på bygningsmassen, spesielt med tanke på utfordringer og
vedlikeholdsbehov.

Teknisk drift-seksjonen gjennomfører i henhold til beskrivelsen44 selv interne
vedlikeholdsprosjekter, planlagt og løpende vedlikehold, samt at de yter faglig og teknisk
41

FDVU-kontorets årshjul. Vedlegg 1 til saksfremlegg til bystyret sak 2018/16396
FDVU-kontorets årshjul. Vedlegg 1 til saksfremlegg til bystyret sak 2018/16396
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Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
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Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
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støtte til driftsressursene ved byggdriftseksjonen. Seksjonen bidrar i tillegg med faglig
kompetanse inn mot nybygg og rehabiliteringsprosjekter hos utbyggingskontoret ved
utbyggings- og eiendomsavdelingen.

Det fremgår videre av deres egen beskrivelse45 at teknisk drift og byggdriftseksjonen i
fellesskap har ansvar for å gjennomføre internkontroll innen følgende områder:
brannsentraler, elektriske installasjoner, ventilasjonsanlegg, håndslukningsutstyr,
sprinkleranlegg, radonmålinger, adgangskontrollanlegg og automasjonsanlegg.

Erfaringer fra 2018 viser etter FDVU-kontorets forståelse at seksjonen har gjennomført
mange mindre akutt oppdrag som tidligere ble kjøpt eksternt, samt at kjøp av internkontroll
hos eksterne leverandører er halvert. I 2019 er prognosen etter kontorets46 beregning at
seksjonen skal utføre 90 prosent av internkontrollene i egen regi, men at internkontroll på
sprinkleranlegg må kjøpes eksternt grunnet manglende intern kompetanse.

I beskrivelsen av drift47nevnes også en del organisatoriske tiltak som er gjennomført i 2018
for å bedre det målrettede vedlikeholdsarbeidet:
- Teknisk drift-seksjonen er etablert med sentral driftskontroll og egen ENØK-rådgiver som
har et helhetlig syn på bygningsmassen og dens funksjoner.
- Byggdriftseksjonen og Teknisk drift-seksjonen samarbeider og får rekruttert de ressursene
som er nødvendig for å løse arbeidsoppgavene pålagt kontoret.
- Byggdrift omorganiserer hvordan vaktmestrene arbeider og vil innføre sonedrift. Etter
fremdriftsplanen skal dette stort sett være på plass før utgangen av 2019. Det arbeides
med å utvikle en tjenesteleveranseavtale mellom FDVU-kontoret og hver enkelt
virksomhet som skal støtte opp rundt den nye organiseringen.
- Internkontroll på tekniske fag gjennomføres av egne ansatte. Kompetansen blir værende i
organisasjonen, og kontrollører er også med og utbedrer avvikene.

45

Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
Kontoret for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen
47
Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396)
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6. VURDERINGER
Eiendomsforvaltningen i Bodø kommune har gjennomgått store endringer den siste tiden.
Det er derfor på det nåværende tidspunkt vanskelig å måle konkrete effekter av disse
endringene. Vi har likevel forsøkt å dra ut fakta som gir et visst mål på forbedringene.
Hovedsakelig har vi konsentrert oss om å vurdere de organisatoriske og systemrelaterte
endringene som er gjennomført er rasjonelle, sett opp mot de førende tankene om hvordan
byggforvaltningen bør fungere48.

6.1 Mål for byggforvaltningen
Bodø kommune har vedtatt syv politiske mål for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen.

Revisor har vurdert de syv målene opp mot situasjonen i eiendomsforvaltningen og
tilstandsinformasjonen som foreligger. Revisjonen mener å kunne legge til grunn at målene
er godt tilpasset avdelingens behov for å dekke det overordnede formålet som er en
rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv eiendomsforvaltning.

I tillegg har bystyret kommet med to verbaler for ytterligere å gi avdelingen styring på mer
spesifikke områder.

Målene og metoden for oppfølging og gjennomføring for å nå målene gir, revisjonen en
forståelse av at kommunen arbeider bra med FDVU-feltet.

Revisor legger til grunn at Bodø kommune har politiske overordnede mål. Målene og
tiltakene dekker i stor grad de samme feltene som eiendomsforvaltningsutvalget mener er
vesentlige for en rasjonell byggforvaltning.

48

NOU 2004: 22
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6.2 Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering
UE har tatt de politiske målene videre og fordelt dem etter sin organisering og iverksatt
tiltak som de mener er riktige for å oppfylle formålene. Alt dette er satt opp i et
måldokument. Gjennomføringen av tiltakene følges opp kvartalsvis på ledermøtene.
I sin FDVU-plan rapporterer FDVU-kontoret på de samme tiltakene og gir kommunestyret
innsikt i hvor langt de er kommet med utførelsen av tiltak for å nå de overordnede målene.

De jobber også med tiltak for å oppfylle den mer konkrete styringen de har fått gjennom
verbalene. Den ene er besvart med saksfremlegg for bystyret og den andre vil de besvare til
høsten 2019.

Etter revisjonens vurdering planlegger Bodø kommune sine aktiviteter og sin ressursbruk ut
fra vedtatte mål og rapporterer tilstand, prosesser og resultater i henhold til målene.

De ha fått på plass mye god kompetanse i organisasjonen og arbeider med å få på plass
kompetanse på alle nivåer. De har også tatt i bruk et nytt FDVU-styringsverktøy (Facilit) som
gir en forståelse av å kunne gi kommunen den nødvendige oversikten over drift og
bygningsmasse som de trenger for en rasjonell drift.

De har gode arenaer for kommunikasjon mellom de forskjellige kontorene og brukerne. I
tillegg har de driftssenteret som er opprettet som et knutepunkt for informasjonsflyt
mellom alle aktørene. De arbeider også med tiltak for å utvikle samarbeidet mellom
avdelingene ytterligere.

De har utviklet skjemaer som beskriver driftsprosessene og avklarer rolleforståelse
ansvarsforhold.

Revisor mener at avdelingen er organisert og styrt på en god måte for å kunne tilby
hensiktsmessige lokaler og rasjonelle støttetjenester.
Salten kommunerevisjon IKS
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6.3 Riktige økonomiske rammebetingelser
Den anbefalte FDVU-avsetningen legges til grunn for alle kommunens nye bygg, mens det
for de eksisterende bygg avsettes 96%av dette. Utfra dagens nivå på drifts- og
investeringsbudsjettet regner FDVU-kontoret at etterslepet sakte vil minske. Revisor legger
dermed til grunn at formuesbevaringsprinsippet må anses ivaretatt.

Bodø kommune har ikke hatt noen ordning med å avsette midler til langsiktig planlegging av
vedlikehold. UE vil imidlertid, etter opplysninger revisor har fått, komme med et forslag til
bystyret om opprettelse av vedlikeholdsfond nå i juni 2019. UE står likevel overfor den
samme utfordring som andre kommuner med at det er vanskelig å få bundet midlene da
dette vil kreve politiske beslutninger.

Ved nybygg har UE fått god forståelse for at det må avsettes tilstrekkelige ressurser over
byggets levetid. Men de har etter revisors vurdering likevel litt liten handlefrihet til
forsvarlig faglig og økonomisk prioritering og langsiktig planlegging.

UE-stab bekrefter at bokføring og avskriving på eiendommene og balanseregnskap
gjennomføres pr eiendom og dokumenteres i Anleggsregisteret (anleggsmiddelkartoteket).

De har etter det revisor har sett innarbeidet de politiske målene i sine plandokumenter. Og
de arbeider med å få på plass en eiendomsstrategi.

Bodø kommune benytter pr i dag ikke internhusleie. Dette er et bevisst valg fra
økonomiavdelingen i kommunen. Revisjonen legger til grunn at kommunen bør sørge for
andre mekanismer som ivaretar økonomi og arealeffektivitet på tilsvarende måte.

Revisjonen mener etter dette å kunne legge til grunn at de økonomiske rammebetingelsene
i stor grad er riktige.

Salten kommunerevisjon IKS
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6.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
Bodø kommune har fått utført en økonomianalyse av Agenda Kaupang. Dette gir kommunen
en forståelse av kostnadsnivået i Bodø. Analysen viser at Bodø har et forholdsvis lavt
kostnadsnivå pr kvadratmeter, men bruker mye areal pr innbygger. Arealeffektivitet er
dermed etter revisors vurdering et viktig tema i Bodø (se nedenfor om arealeffektivitet)

Revisor ser det som svært utfordrende å måle kostnadseffektiviteten i UE pr dags dato på
grunn av de betydelige endringene som har vært gjennomført både på system og
organisasjonsnivå. UE-staben arbeider med å få på plass konkrete og målbare
prestasjonsindikatorer. Dette vi gjøre det enklere å måle effektiviteten på dette området
fremover i tid.

Energikostnader er imidlertid målbare og FDVU-kontoret kan vise til en innsparing fra 2010
til 2018 på 18,3prosent, og har en målsetning om å redusere med ytterligere 16 prosent de
neste tre årene fram til 2022. Revisor legger til grunn at kostnadseffektiviteten som følge av
dette er i bedring.

Sammen med de andre effektiviseringstiltakene som er under gjennomføring legger revisor
til grunn at kostnadseffektiviteten på dette området er i bedring. Men at de har mere å
hente på effektiv arealutnyttelse.

6.5 Effektiv arealutnyttelse
UE har etter revisors vurdering undertiden betydelig søkelys på arealutnyttelse. De legger
for dagen at det har vært for lav bevissthet rundt konsekvensene av de valgene kommunen
gjør, særlig ved avvikling av formålsbygg. Revisor ser at en manglende bevissthet og søkelys
på dette tidligere kan ha ført til lang «reaksjonstid» og beskjedent planlagte beslutninger.
Som resultat av dette følger unødig mye udisponert eller dårlig utnyttet areal.
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UE arbeider med en eiendomsstrategi, for å rydde opp i om annet dette. Den skal være klar
for politisk behandling i løpet av 2020.

Revisor har ikke funnet at kommunen gjør spesifikke tiltak for å øke søkelyset på sambruk
eller flerbruk med tilgrensende kommuner, fylke, statlige etater eller eventuelle andre
offentlige og private, som har egnede lokaler, som alternativ til leie, nybygg eller
overtagelse av uegnede gamle formålsbygg.

Bodø kommune praktiserer ikke internhusleie, som er et mye brukt og vel ansett
virkemiddel som kan motivere bruker til god arealøkonomi. De arbeider for å få på plass
andre virkemidler som kan motivere til god arealøkonomi og vil ha dette med i
eiendomsstrategien som er under utarbeidelse. Revisor legger til grunn at bruker slik
forholdene er i dag, har for lite å vinne på å arbeide med arealutnyttelse.

Det er på bakgrunn av verbal 6 innført kontraktstopp på nye leieavtaler i ikke kommunal
eiendomsmasse. Og det arbeides med å få på plass en oversikt over alt udisponert areal i
kommunale bygg for å bedre utnyttelsesgraden.

Revisor mener at kommunen jobber godt med dette og har trolig mye å hente på å få
gjennomført de planlagte tiltakene for å bedre den relativt lave arealeffektiviteten.

6.6 Målrettet utvikling av bygningene
Undersøkelsen viser at det arbeides godt og planmessig med utviklingen av byggene i
forståelsen av modernisering og tilpasning til nye forventninger fra brukere og
samfunnskrav.

Eiendomsstrategien som skal være klar for politisk behandling i 2020 vil etter revisors
forståelse være av stor betydning for dette området. Vi snakker her om framtidsrettede og
«smarte bygg» som lettere kan tilpasses forskjellige typer drift som en ser behov for i
Salten kommunerevisjon IKS
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framtiden. Dette handler om å tenke fremover og ha gode løsninger på plass når endringene
kommer. Slik at gode beslutninger kan tas på et tidspunkt som gjør bygningene til ressurser
for kommunen i stedet for at de blir stående til forfall.

Det forholdet at kommunen har en liste med 14 bygg som det mangler beslutninger for gir
en forståelse av at det har vært for beskjedent søkelys på den målrettede utviklingen av
bygningene i kommunen.

6.7 Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep
UE har bygget opp sin kompetanse innen tilstandsanalyse/konsekvensanalyse og innført
periodiske tilstandsanalyser av kommunens bygg og anlegg i henhold til NS 3424.

Kommunen har nå en fullverdig oversikt over alle kommunens formålsbygg i henhold til
analysenivå 149. Analyse etter nivå 2 skal etter planen være klar i løpet av 2020.

De har også innført et FDVU-digitaliseringsverktøy/analyseverktøy som skal inneholde alle
de opplysningene om bygningsmassen som Eiendomsforvaltningsutvalget mener er
tilrådelig for tilstrekkelig kontroll.

FDVU-kontoret vurderer at datagrunnlaget de nå har er konsistent nok for videre
behandling og sammenlikning kommende år.

Kommunen har foretatt en beregning av samlet vedlikeholdsetterslep og en ny grundigere
beregning vil foreligge når det nye analyseverktøyet er i full drift om kort tid.

Revisjonen mener tilstandskontrollen/analysen som er gjennomført gir en relativt god
oversikt over tilstanden og vedlikeholdsetterslep til kommunens bygg.

49

Det er tre analysenivåer med økende detaljgrad, se faktabeskrivelsen
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6.8 Godt verdibevarende vedlikehold
Bodø kommune har en plan for FDVU, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i
henhold til et langsiktig økonomisk perspektiv på bakgrunn av de politiske målene
kommunen har for eiendomsforvaltningen.

I tillegg har de lagt fram en mer konkret plan for formuesbevaring av den kommunale
bygningsmassen i sitt saksfremlegg til bystyret sak2018/16396. Her gis det etter revisors
forståelse en betryggende oversikt og beskrivelse av arbeidet med formuesbevarende
vedlikehold.

Det arbeides med å profesjonalisere driften av kommunens bygg. Målet skal oppnås med
tiltak som går på bedring av system blant annet innføring av sonedrift, innføring av Facilit
digitaliserings- og analyseverktøy, økt kompetanse på alle nivåer i driften, og innføring av
driftssenteret som kommunikasjonssenter som sørger for god kommunikasjon mellom
avdelingene og bruker.

Det er satt opp detaljerte planer og prioriteringslister med ansvarliggjøring av fagpersoner.
Den gjennomførte servicen på bygningsmassen, og utbedringen av registrerte avvik har ført
til at de nå mener å ha vesentlig bedre kontroll på bygningsmassen enn tidligere, spesielt
med tanke på utfordringer og vedlikeholdsbehov.

Den samlede beskrivelsen gir revisor en forståelse av at vedlikeholdet er verdibevarende. Og
med stadig økende kompetanse blant egne ansatte som systematisk skal løse oppgaver de
har ansvar for, ligger forholdene til rette for godt vedlikehold fremover i tid.
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7. KONKLUSJON
I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning?

Bodø kommune har politiske overordnede mål for byggforvaltningen. Avdelingen styrer
etter de overordnede målene som er gitt og er organisert på en god måte.

Rammebetingelsene er på bakgrunn av revisors undersøkelse i stor grad riktige, men de
trenger å få avsatt midler pr bygg til framtidig planmessig vedlikehold.

Når det gjelder kostnadseffektivitet er kostnaden pr kvadratmeter forholdsvis lav, men
arealutnyttelsen kunne vært bedre. De har på dette feltet utfordringer med avvikling av
gamle formålsbygg og lav utnyttelse av udisponerte deler av formålsbygg. Den målrettede
utviklingen i boligmassen bør også bedres.

Revisor legger videre til grunn at kommunen etter den nye tilstandsanalysen har oversikt
over tilstanden til bygningsmassen. Planen de har for vedlikehold framover gir inntrykk av å
være god, men kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som vil kreve økte
avsettinger til vedlikehold.

Konklusjon
Bodø kommune har i stor grad en rasjonell byggforvaltning.
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8. ANBEFALINGER
1. Bodø kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg
2. Bodø kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere brukerne til god
arealutnyttelse
3. Bodø kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og tilpassing av
bygningsmassen

Salten kommunerevisjon IKS

44

Forvaltning av kommunale bygg

Bodø kommune

9. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Rådmannens kommentar ligger som vedlegg I til denne rapporten.
Det er ikke gjort endringer i rapporten på grunnlag av kommentaren.
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Vedlegg I – Rådmannens kommentar
Rapporten gir et godt bilde av forvaltningen av Bodø kommunes bygningsmasse.
Etableringen og styrkingen av eiendomsforvaltningen gjennom «Utbygging og
eiendomsavdelingen» har gjort at kommunen har god oversikt over bygningsmassen. Og
dette gjelder ikke minst tilstand på FVDU-området. Det satses godt i avdelingen rundt
kompetanse- og lederutvikling, og UE fremstår nå som en svært kompetent fagavdeling i
kommunen.
Rådmannens oppfatning er dessuten at vi har god strategisk tilnærming til
eiendomsforvaltningen; der vi har god oversikt over behov, og planer for
utbyggingsprosjekt, større vedlikeholdsprosjekt og «ordinært» vedlikehold. Etter
rådmannens oppfatning har vi også klare planer for å ta igjen vedlikeholdsetterslep; som
også følges opp ved at vedlikehold og –etterslep er skjermet og satset på i
økonomiplanarbeidet. Rådmannen vil også peke på systematisk arbeid med å øke samarbeid
og samhandling mellom avdelingene; ikke minst mellom UE og øvrige avdelinger. I dette
ligger at «eier/ ansvarlig» for bygningene (UE) og brukerne av bygningene (eks OK for skole
eller HO for sykehjem) har jevnlig og fast kontakt.
Rapporten fokuserer på avdelingen; «utbyggings og eiendomsavdelingen gjør/mener….».
For meg er det vesentlig at dette er kommunens politikk og syn, og ikke begrenset til denne
avdelingen.

Rolf Kåre Jensen/ rådmann 21.05.2019
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Vedlegg II – Revisjonskriterier
Ettersom forholdene vi skal vurdere i dette prosjektet ikke er lovregulert har revisjonen tatt
utgangspunkt i den mest autoritære kilden vi på området, NOU 2004: 22
Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen om eiendomsforvaltningen i
kommunesektoren er fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003,
Eiendomsforvaltningsutvalget, og ble avgitt til Kommunal¬ og regionaldepartementet 5.
november 2004.

I tillegg har revisjonen tatt med kommunens egne mål. Disse målene og tiltakene er fordelt
under kriteriene fra Eiendomsforvaltningsutvalget. Selv om noen av målene og tiltakene
kunne passet under flere av kriteriene er de satt opp bare der de etter vårt skjønn passer
best.

Eiendomsforvaltningsutvalget har tatt utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker
av eiendommen. Disse rollene har ulike funksjoner og ulikt ansvar i forhold til eiendommen,
i forhold til hverandre og i forhold til omgivelsene. Kommunenes og fylkeskommunenes
eiendommer er anskaffet ut fra spesielle bruksformål. Eierrollen og det betydelige ansvaret
som følger med det å være eier, har derfor lett for å komme i bakgrunnen.

Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de
långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige
myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane.

Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette
er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og
avgifter og å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne.
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Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den
sentrale fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for
tjenestetilbudet.

Mål for byggforvaltningen
Kriteriene for god eiendomsforvaltning er ifølge Eiendomsforvaltningsutvalget det settet av
krav som eieren vil stille til eiendomsforvaltningen for at denne skal kunne realisere eierens,
brukernes og samfunnets mål og interesser i forhold til eiendommen og i forhold til
forvaltningen av eiendommen.

Siden disse kriteriene vil variere mellom ulike eiere, eiendomsforhold osv. stiller
Eiendomsforvaltningsutvalget som et overordnet kriterium at (1) eieren fastsetter de
målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter. Når
formålet er en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv eiendomsforvaltning, må det i
tillegg til fastsettelse av mål, prioriteringer og rammer innhentes informasjon om
eiendommens og forvaltningens tilstand sett i forhold til disse kriteriene. Denne
tilstandsinformasjonen vil gi grunnlaget for hvilke tiltak det er hensiktsmessig å sette i verk
for at kriteriene skal bli oppfylt.
•

Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for
byggforvaltningen

Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering
Dette innebærer at eiendomsforvaltningen planlegger sine aktiviteter og sin ressursbruk ut
fra vedtatte mål og rapporterer tilstand, prosesser og resultater i henhold til målene.
Omfanget av evaluering og planleggings- og styringssystemer som kriterium 2 krever, må
tilpasses de praktiske behovene ut fra blant annet størrelsen på eiendomsmassen, slik at
også denne delen av eiendomsforvaltningen blir kostnadseffektiv.
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Eiendomsutvalget erfarer at de kommunene som benytter slike systemer også rapporterer
om en noe bedre tilstand på bygningene enn snittet for kommunene totalt. Bruk av
systemer og verktøy som bidrar til å kartlegge det langsiktige vedlikeholdsbehovet og til å
dokumentere tilstanden og konsekvensen av manglende vedlikehold, anses i fagmiljøet som
effektive hjelpemidler for å oppnå en god eiendomsforvaltning.

Bodø kommune har i sin økonomiplan50 et mål om å (1) ytterligere profesjonalisere og
digitalisere drift av kommunens bygg.

Dette målet har UE51 operasjonalisert i en rekke tiltak i sitt måldokument52. Tiltakene går i
hovedsak på å implementere digitaliseringsverktøy og ytterligere systematisere driften på
kontorene.

Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen omfatter i henhold til utvalget en
rekke forhold. Eiendomsforvaltning er en kompleks og flerfaglig virksomhet, som krever
både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse. Organisasjonens kompetanse, motivasjon
og evne til å kommunisere er avgjørende for å oppnå en god bygg- og eiendomsforvaltning.
Kompetanse er essensielt for å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag og dermed en god
utnyttelse av ressursene. For at samspillet mellom eier, bruker og forvalter skal være
problemløsende og effektivt, er en gjensidig avklaring av rolleforståelse og klare
ansvarsforhold hos de aktuelle aktørene helt essensielt. Erfaringer viser at uklare forhold
når det gjelder forvaltnings- og vedlikeholdsoppgaver, i mange tilfeller fører til at oppgaver
ikke blir utført, og til konflikter om hvem som har ansvaret og hvem som må bære
kostnadene. I en slik situasjon kan god og effektiv ressursplanlegging og ressursbruk bli
vanskelig. Brukervirksomheten må kunne definere eget behov og kommunisere dette til den
eiendomsansvarlige.
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Målsetningen er i henhold til utvalget en organisering som legger til rette for god faglig
kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig
rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker.

Videre må virksomheten fortløpende vurdere og følge opp eksisterende løsninger for å
identifisere mulige forbedringer og for å sikre at behovet blir tilfredsstillende dekket
gjennom de lokaler og tjenester man benytter.

Forvalteren må ha evne til god kommunikasjon med brukervirksomheten og evne til å
omstille brukerens behov og krav til metoder og sluttprodukter i form av hensiktsmessige
lokaler og støttetjenester. Forvalteren vil også være innkjøper og bestiller overfor sine
leverandører. Forvalteren må ha kompetanse på juridiske, tekniske og økonomiske forhold
som gjelder eiendomsforvaltningen og egen virksomhet.

En organisasjonskultur som fremmer felles holdninger og mål internt i kommunen, godt
samarbeid mellom politisk nivå, kommunens ledelse og administrasjon, virksomhetene og
eiendomsforvaltningen, vil kunne bidra til riktig prioritering av ressursene for kommunen
totalt og dermed til søkelys på god bygg- og eiendomsforvaltning i et langsiktig perspektiv.

Organisasjonskulturen påvirker i stor grad hvilke løsninger og prioriteringer som blir gjort i
en organisasjon. Med en god organisasjonskultur kan man oppnå mye selv om den formelle
organiseringen ikke er ideell.

I økonomiplanen har Bodø kommune en målsetning om å sørge for kvalitet i utvikling og
gjennomføring av investeringsprosjekter, og en god overgang fra ferdigstilte bygg til daglig
operativ drift.
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Dette er operasjonalisert i måldokumentet53 med en rekke tiltak som i hovedsak går på å
utvikle samarbeidet mellom de forskjellige kontorene for å få smidigere prosesser og å
tilføre kompetanse for å øke kvaliteten.
•

Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging, styring og organisering av
byggforvaltningen

Riktige økonomiske rammebetingelser
Lovgivninger stiller minimumskrav til økonomiforvaltningen. Det innebærer at de krav til
økonomiforvaltningen som ligger i loven, ikke nødvendigvis sikrer en sunn og god økonomi
og økonomiforvaltning i kommunen. Dette må også kommunestyret selv bidra til gjennom
prioriteringene.

Riktige økonomiske rammebetingelser skal etter utvalgets mening legge til rette for
rasjonelle beslutninger i et langsiktig perspektiv. All erfaring viser at det er dårlig
totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig. Effektene av dårlig vedlikehold rammer
imidlertid ikke umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende eller
til og med nødvendig å skjære ned på vedlikeholdet. De negative virkningene for
eiendommens verdiutvikling, for brukerens verdiskaping og i form av økte kostnader til
reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først synlige på noe lengre sikt. Det er
derfor viktig, mener utvalget, at eiendomsforvaltningens økonomiske rammebetingelser er
tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter.

Skal eiendommene opprettholde sin verdi og tilstand, vil det kreve tilstrekkelige ressurser
over byggets levetid. Eiendomsforvaltningen må da etter utvalgets forståelse ha tilstrekkelig
handlefrihet til å prioritere forsvarlig ut fra faglige og økonomiske vurderinger.
Eiendomsvirksomheten må kunne langtidsplanlegge og bør kunne bygge opp kapital for å ta
større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver. Målet om ivaretakelse av realverdiene
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krever at bygg og eiendommer må ha fastsatt en økonomisk verdi som inngår i et
balanseregnskap for eiendommen.
Krav til formelle regnskap innebærer i henhold til utvalget begrensninger på hvordan
eiendomsverdier kan bokføres og avskrives. De fleste eiendomsselskaper foretar derfor
særskilte beregninger av eiendomsverdiene ut fra sine egne og sine eieres behov.

Utviklingen i verdi måles etter utvalgets forståelse blant annet gjennom utvikling i teknisk
tilstand, utført vedlikehold og påkostninger og utviklingen i eiendomsmarkedet.
Bruksverdien, det vil si hvor godt bygget er egnet til å bidra til brukerens verdiskapning, kan
eventuelt måles gjennom dialog med brukeren og kan være viktig som grunnlag for de
strategiske valg eieren må gjøre for bygget. Når bruksverdien er lav, vil resterende brukstid
for bygget være kort før det må gjøres ombygginger eller andre tiltak. Dette vil i mange
tilfeller i neste omgang gjenspeiles i byggets økonomiske verdi på grunn av behov for
påkostninger eller avhending.

Videre sier Eiendomsforvaltningsutvalget at det tradisjonelt har vært oppfatningen at det
ligger et såkalt formuesbevaringsprinsipp til grunn for de begrensningene som er satt i
lovgivningen. Et slikt prinsipp tilsier at man i de årlige budsjetter og regnskaper skal sørge
for minst å opprettholde formuesverdien (egenkapitalen) i forhold til forrige balansedag.
Lovgivningen har imidlertid operasjonalisert et absolutt krav om bevaring av formuen i de
årlige budsjetter og regnskaper. Lovgivningen har aldri stilt krav om planmessig vedlikehold
årlig og heller ikke krav om inndekking av kapitalslit. Flere av de reglene som har fulgt av
formuesbevaringsprinsippet, er også tatt ut av lovgivningen ved de senere revisjoner av
kommunelovene, for eksempel regler om disponering av årsoverskudd. Låneadgangen er
også utvidet. Utvalget mener det derfor er mest korrekt å si at det ligger elementer av et
formuesbevaringsprinsipp i kommuneloven, men at det vil være opp til hvert enkelt
kommunestyre og fylkesting eventuelt å gjennomføre et slikt prinsipp i de årlige
budsjettbehandlingene.
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Lovgivningen stiller imidlertid ikke kommunene helt fritt. Det er stilt krav om at kommunene
kun kan budsjettere med underskudd når slikt underskudd kan finansieres av tidligere års
overskudd (disposisjonsfond). Det er videre satt krav om at et underskudd som ikke er
finansiert gjennom å bruke disposisjonsfond, skal dekkes inn (finansieres) over maksimalt
fire budsjettår. Det er videre fortsatt sterke begrensninger på kommunenes mulighet til å
låne til annet enn investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler.

Manglende politisk prioritering av ressurser til vedlikehold er etter utvalgets mening blant
de viktigste årsakene til manglende vedlikehold i kommunesektoren. Det handler om
bevisstgjøring og kompetanseutvikling i kommunene, men også om hensiktsmessige
rammebetingelser for økonomiforvaltning i tråd med de kriteriene utvalget foreslår.

Utvalget foreslår at det blir stilt
– krav om å innarbeide mål og strategi for eiendomsforvaltningen i kommunens
plandokumenter,

Videre foreslår utvalget:
– Bruk av intern husleie i kommuner og fylkeskommuner som et generelt prinsipp også når
eiendomsforvaltningen er organisert som en intern etat. Utvalget viser til erfaringene med
husleieordningen i staten som har lagt til rette for et godt verdibevarende vedlikehold i sivil
sektor, og som blir benyttet som ledd i omstillingene i Forsvaret.

o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
byggforvaltningen

Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
Nøkkeltall som viser kostnadsnivå og eventuelt inntektsnivå, gir mulighet for å følge
utviklingen av bygget over tid og for sammenligning mellom bygg eller mot andre forvaltere
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(benchmarking). Nøkkeltall er i henhold til utvalget nødvendig for å avdekke
kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering. Nøkkeltall er også nyttig
dokumentasjon overfor både brukerne og eieren. Brukernes behov for funksjonelle,
tilgjengelige og driftseffektive bygninger er en forutsetning for å oppfylle samfunnets mål
om å sikre tilstrekkelig kvalitet i den offentlige tjenesteytingen. Samfunnets mål om
bærekraftig bygging og forvaltning samt mål om god økonomisk forvaltning innebærer best
mulig ressursutnyttelse og minimal forurensning. Kostnadene til forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling (oppgradering) optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at de
fastsatte målene for eiendomsforvaltningen nås med lavest mulig samlet årskostnad.

Selv om oppmerksomheten er spesielt rettet mot forvaltningsfasen og vedlikeholdet, mener
utvalget at det er nødvendig å se de sammenhengene dette står i, av forutgående aktivitet
og prosesser som legger premisser for forvaltningen, til de etterfølgende faser, hvor
forvaltningen og vedlikeholdet legger premisser for disse. Ervervelse av bygninger – kjøp,
bygging og salg.

Det er ikke en primæroppgave for kommunene å eie bygninger. Det grunnleggende
spørsmålet er derfor i henhold til utvalget om kommunen skal eie en bygning for et bestemt
formål, eller om lokalbehovet kan og bør dekkes på andre måter, for eksempel ved å leie
lokaler. I noen tilfeller er valget enkelt, for det finnes kanskje ikke alternativer på stedet til å
skaffe de lokalene kommunen har behov for. I andre tilfeller, hvor det er mange alternative
løsninger, vil det kreve omfattende analyser for å kunne treffe det best mulige valg.
Beslutninger i forbindelse med ervervelse eller avhending av eiendom er av langsiktig
karakter. Slike beslutninger må ses i lys av den langsiktige formuesforvaltningen og
langsiktige vurderinger av hvordan behovene for lokaler til kommunal virksomhet skal
dekkes. Det som kan se ut til å være den beste løsningen på kort sikt, kan bli mer risikofylt
eller dårligere i et langsiktig perspektiv, for eksempel som følge av endringer i befolkningens
sammensetning, lokalisering og behov for kommunale tjenester.
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Det praktiske, instrumentelle perspektivet er gjerne det mest framtredende når kommunen
skal ta stilling til om den skal leie eller eie lokalene for en bestemt virksomhet. Her blir etter
utvalgets mening brukervirksomhetens arealbehov, økonomiske beregninger,
usikkerhetsanalyse, praktiske og funksjonelle vurderinger tillagt vekt. Når kommunen velger
å eie sine lokaler fremfor å leie fra andre eiere, er det gjerne en forventning om at dette skal
gi lavere kostnader og/eller bedre egnede lokaler som ligger til grunn for dette. Hensynet til
brukervirksomheten og dens formål og praktiske behov står sentralt i vurderingene.

Bodø kommune har i sin økonomiplan54 et mål om økonomisk balanse i budsjettet for 2018
med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser.

Dette målet har UE operasjonalisert i en rekke tiltak, blant annet vil de sørge for salg av
tomter og bygninger for å finansiere nytt rådhus, de vil lage en analyse og plan for framtidig
behov for bygningsmasse basert på areal- og driftskostnadseffektive målsetninger, de vil
sammen med kontorene utvikle konkrete og målbare prestasjonsindikatorer (nøkkeltall) og
en rekke andre tiltak som retter seg mot effektivisering.

o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning

Effektiv arealutnyttelse
Arealeffektivitet kan etter utvalgets mening oppnås ved økt bevissthet på sambruk, flerbruk
og bruksintensitet av de lokalene man har. Mulig utnyttelse av egne eller «naboens»
eksisterende arealer bør være et selvsagt alternativ til nybygg, kjøp eller innleie av arealer til
egen virksomhet. Med nabo menes her både tilgrensende kommuner, fylke, statlige etater
eller eventuelle andre offentlige og private som har egnede lokaler i det geografiske
området man har et arealbehov.
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Eiendomsforvaltningsutvalget legger til grunn at arealeffektivisering gir et av de største
potensialene for både kostnadsbesparelser og miljøgevinster innen eiendomsforvaltningen.
Det er derfor viktig å poengtere at realisering av dette potensialet i stor grad er relatert til
brukers organisering av sin virksomhet og til samspillet mellom bruker og forvalter (eier).
Når vi diskuterer god eiendomsforvaltning er det derfor også relevant å se på hvilke
virkemidler som kan motivere bruker til god arealøkonomi.

Dette betyr at antall kvadratmeter som til enhver tid brukes til et bestemt formål, bør være
så lavt som mulig, forutsatt at det ikke går ut over effektiviteten, sammenliknet med å
realisere formålets målsetning på en kostnadseffektiv måte. Lokaler det ikke lenger er
behov for, bør omdisponeres til annen bruk, selges eller rives.

I Bodø kommunes økonomiplan er det satt opp et mål om å utvikle og tilpasse kommunens
eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet og maksimal bruksutnyttelse.

Dette konkrete målet finner vi ikke igjen i UE55 måldokument. Imidlertid har de satt opp
mange tiltak som kan trekke i riktig retning. Blant annet skal det settes opp en plan for
oppsigelse av leieavtaler for overføring av virksomheter til kommunalt eide bygg.

I tillegg har bodø kommune vedtatt en verbal 56 hvor: «Bystyret ber om en sak med oversikt
over alle kommunale bygningsmessige leieforhold. Herunder leiepris og hvilke tjenester som
benytter lokalene. Bystyret ber om at saken også inneholder en oversikt over vakante/
korttidsutleid kommunale eiendommer, herunder eiendommer tilhørende selskaper med
over 50% kommunalt eierskap, og planer for disse eiendommene. Bystyret ber rådmannen/
innkjøpskontoret innføre kontraktstopp på nye langtidsleieavtaler i ikke-kommunal
eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk behandlet. Bystyret forventer status
orienteringer og felles dialog om behov i organisasjonen som ikke blir dekket av
rådhusprosjektet.»
55
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o Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen

Målrettet utvikling av bygningene
De politiske målene for eiendomsforvaltningen vil etter utvalgets forståelse sjelden kunne
ivaretas på tilfredsstillende måte gjennom bygningens levetid, uten at det skjer en tilpasning
av eiendommen til nye krav og endrede forutsetninger. Dette kan også skyldes endringer i
offentlige krav.

Også her vil målet fra Bodø kommunes økonomiplan om å utvikle og tilpasse kommunens
eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet og maksimal bruksutnyttelse gjøre seg
gjeldende.

Mer konkret er det satt opp tiltak i måldokumentet om at det skal utarbeides en analyse og
plan for framtidig behov for bygningsmasse, basert på areal- og driftskostnadseffektive
målsettinger.

o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen

Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep
Tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak er etter utvalgets mening hovedkomponentene
i et rasjonelt målrettet system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Det kan
derfor fremsettes som et kriterium for god eiendomsforvaltning at et slik system er etablert.

Behovet for tilstandsinformasjon vil kunne variere fra kommune til kommune og mellom
aktørene eier, bruker og forvalter. Generelt kan man imidlertid si at eiendomsforvaltningen
bør ha informasjon og data vedrørende følgende områder:
– Eiendoms- og bygningsregister med arealer
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– Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 345457
– Eiendommenes verdi
– Oversikt over de ulike brukere (leietakeroversikt)
– Brukerens langsiktige planer for virksomheten og konsekvens for lokaler (input til
eiendommens strategi for FDVU)
– Eiendommenes tilstand; teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet
– Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg
– Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet
– Lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndighetene m.m.)
– Juridisk dokumentasjon vedrørende eiendommene
– Annen FDVU-dokumentasjon .

I verbal nummer 11. fra økonomiplanen til Bodø kommune er Rådmannen bedt om å
løpende redegjøre for status for formuesbevaring for bygg og anlegg. I bystyresak
2018/16396 gjøres det rede for FDVU-kontorets målsetninger angående tilstandsanalyse, og
gjennomføring av dette.

o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt
vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen

Godt verdibevarende vedlikehold
Det er etter utvalgets forståelse logisk at det vil finnes et nivå som tilsvarer et
kostnadsmessig best tilpasset vedlikehold. Vedlikehold som ligger under dette nivået, vil
føre til at de totale årskostnadene øker. Opp til dette nivået vil altså et planmessig
vedlikehold gi lavere kostnader til FDV58 i det lange løp. Dersom vedlikeholdsinnsatsen øker
vesentlig over det som er kostnadsmessig best tilpasset, vil altså de totale årskostnadene
øke, selv om redusert skaderisiko gjør at den totale økningen i årskostnader blir noe mindre
enn økningen i vedlikeholdsinnsats. Det kan likevel, mener utvalget, være god økonomi å
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legge seg på et bedre vedlikeholdsnivå dersom dette gir høyere leieinntekter og/eller mer
stabile leieforhold som følge av at brukerne er mer tilfredse.

Dersom det ikke betales husleie, kan en vedlikeholdsinnsats ut over det nivået som er
kostnadsmessig best tilpasset, begrunnes i den økte verdien bygningen får for brukerne,
eieren eller samfunnet ellers.

Siden de totale vedlikeholdskostnadene etter utvalgets forståelse bare utgjør rundt én
prosent av bruttobudsjettet for brukervirksomheten, skal det etter utvalgets forståelse
svært lite til av positive virkninger for brukerne før det er lønnsomt å øke vedlikeholdet ut
over det som er best mulig for eiendommens årskostnader.
Teknisk levetid er ikke nødvendigvis i samsvar med bygningens økonomiske levetid, som er
betinget av hvor egnet bygningen er til bruksformål som det er etterspørsel etter. Utvalget
mener en velholdt skolebygning (det vil si som er godt innenfor sin tekniske levetid) godt
kan være tilnærmet verdiløs dersom det er bygget nye og mer funksjonelle skolebygninger
som dekker behovet for skolelokaler, eller behovet for skolelokalene skulle være bortfalt
på grunn av befolkningsutviklingen. I slike situasjoner, hvor enhver form for vedlikehold vil
være ulønnsomt i forhold til en ren kostnadsvurdering, vil enkelte foretrekke å la bygningen
forfalle.

Lengre levetid for bygninger oppnås blant annet gjennom god design, riktig materialvalg,
faglig god utførelse og et godt vedlikehold i driftsfasen. For at byggene skal være
funksjonelle for skiftende brukere over tid og dermed oppnå lang økonomisk levetid, kreves
det fleksible og tilpasningsdyktige bygg, det vil si bygninger som har kapasitet til å bli brukt
på ulike måter (generalitet), og som lett kan tilpasses endringsbehov hos eksisterende og
fremtidige brukere. Disse kravene må primært ivaretas i de ulike fasene av byggeprosessen,
selv om det også må tas hensyn til dem i forvaltningsfasen ved utvikling av bygningen i form
av ombygging, påbygg og tilbygg. I forvaltningsfasen vil likevel hovedkriteriet være godt
vedlikehold. Et godt, verdibevarende vedlikehold vil etter utvalgets forståelse bidra til både
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samfunnets og eierens mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital og bidra til at
brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt.

Dette er uttrykk for et best tilpasset vedlikehold, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet
vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de politiske målene for
eiendomsforvaltningen.

Bodø kommunes har en målsetning fra økonomiplanen om å profesjonalisere driften av
kommunens bygg.

Dette operasjonaliseres i måldokumentet ved en hel rekke kvalitetshevende tiltak hva
gjelder drift. Dette går på bedring av system, digitalisering, økt kompetanse og
gjennomføring av planer.

I verbal nr. 11. fra økonomiplanen til Bodø kommune er Rådmannen bedt om å løpende
redegjøre for status for formuesbevaring for bygg og anlegg. I bystyresak 2018/16396 gjøres
det rede for FDVU59-kontorets målsetninger angående verdibevarende vedlikehold, og
gjennomføring av dette.

o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av
bygningsmassen
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Vedlegg III Kilder
Autoritative kilder
-

Kommuneloven
NOU 2004: 22
NS 3424
NS 3454

Kilder fra Bodø kommune
-

Økonomianalyse Bodø 2018 (Agenda Kaupang)
Kommunens hjemmeside
Organisasjonskart UE
Prosessbeskrivelser
FDVU-kontorets årshjul, vedlegg 1 til saksframlegg 2018/16396
Prosjektidentifiseringsdokument
UE statusrapport
Driftssenteret (tjenesteutvikling 2018-20)
Tilstandsanalyse, vedlegg 2 til saksframlegg 2018/16396
UE Måldokument
Beskrivelse av drift, vedlegg 3 til saksframlegg 2018/16396
Plan forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022
Status formuesbevaring for bygg og anlegg, saksframlegg 2018/16396
Rådmannens forslag til budsjett 2019-2022
Vedtak av budsjettforslag med endringer samt verbaler for 2019-2022

Andre kilder
-

Interne husleieordninger som lykkes (Bengt Næsbe, ISBN 978-82-92674-09-3)
Rapport fra Multiconsult og PWC (Vedlikehold i kommunesektoren, September
2008)
Hjemmeside DiFi (https://www.difi.no/)
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Saksgang:

Kontrollutvalget

Motedato:
29.05.2019

Vedlegg:

o

Salten kommunerevisjon IKS. datert 16. mai 2019, Rapport
kommunale bygg - Bodo kommune

-

Forvaltning av

Bakgrunn:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019. ble vedtatt

i bystyrets sak l61182 med folgende
prioriteringer:
Styringsstruktur helse og omsorg (lntemkontroll helse og omsorg) - gjennomfort

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oppfolgning av bystyrets vedtak vedrsrende ljemvarmeanlegg - gjennomfort

Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
Okonomistyring helse og omsorg
Oppfolgningsrapport bamevern
Oppfolgningsrapport spesialundervisning
Brukerbetaling vann og avlop
Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

I samme vedtak ga bystyret kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nodvendig. Pi denne bakgrunn, og ut fra endrede

5.3

forutsetninger, har utvalget i sak 57117 pekt ut forvaltnings av bygg som lema. Deretter i sak
42118 bestilte utvalget forvaltningsrevisjonen Forvaltning av kommunale bygg.
Form6let med forvaltningsrevisjonen har vaert i belyse om Bods kommune har et rasjonelt
system for vedlikehold av bygg. som er egnet til i forhindre verdiforringelse i bygningsmassen.
Folgende problemslilling har vsert undersokt i denne revisjonen:

l.

I hvilken grad har Bodo kommune en rasjonell byggforvaltning?

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den lunksjon/aktivitet som
undersskes av revisjonen), er utledet lia bl.a kommuneloven, forskrift om firsbudsjett tbr
kommuner, veiledninger og standarder pi omridet, NOU 2004:22
(Eiendomsfbrvaltningsutvalget) og kommunens egne retningslinjer og reglementer.
Revisors funn og vurderinger:
byggforvaltning?

I hvilken grad har Bods kommune

en rasjonell

Revisjonskriterier:
o Bods kommune bor sorge for overordnede politisk bestemte mil for
byggforvaltningen

o

Bods kommune bor ha et rasjonelt system for planlegging styring og organisering av
byggforvaltningen:

o

Bodo kommune bor ha riktige okonomiske rammebetingelser tilpasset
byggforvaltningen

o

Bodo kommune bor ha en kostnadseft'ektiv byggforvaltning

o

Bodo kommune bor sorge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen

o

Bodo kommune bsr ha milrettet utvikling av bygningsmassen

o

Bodo kommune bsr ha oversikt over tilstanden og eventuelt vedlikeholdsetlerslep
til bygningsmassen

o

Bods kommune bor ha et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen

Revisors funn oq vurderinser:
Mil for byqeforvaltnineen: Det er vedtatt 7 potitiske mil for Utbyggings- og
Eiendomsavdelingen (UE), herunder mil for drift, okonomi, sykefravrer, kvalitet og energiog arealeffektivitet. Det er i tillegg satt opp et Mildokument med egne mil for kontorene i
UE. Revisor viser til at det er fastsatt overordnede politiske mil, og mener milene og tiltakene
i stor grad dekker felter som er vesentlige for en rasjonell byggforvaltning.
Rasjonelt svstem for planlesging. stvrins os orsaniserinq: Kommunen har et plandokument
for Forvaltning, Driflt. Vedlikehold og Utvikling av kommunens bygg (FDVU). Planen
rulleres irlig. Planlagte, lopende eller akutte oppdrag legges inn i et eget FDVU-system lbr A

sikre systematisk oppfolgning av avvik og tiltak. Revisor har innhentet og gitt giennom
prosessbeskrivel ser som rfordeler anrivur og oppgovcr for prosessene i ktpende drdi, innleic
uv eiendom, slrategisk eiendomsu ,*iklingrr. Revisor vurderer det slik at kommunen planlegger
sine aktiviteter og ressursbruk ut f'ra de vedtafte mSlene. og al de <rapporlerer tilstond,
prosesser og resultater i henholtl til mirlene>. Videre mener revisor det er tgode arenaerfor
kommunikusjon mellom de.forskjellige konlorene og hrukerne >.

Riktise okonomiske rammebetinqelser: I FDVU-plan for 2019-2022 er det fbr nye bygg lagt
tit grunn en avsetning til FDVU pA nivA med normtall pi omridet som er fastsatt ut lra Norsk
o/o
av normtallet Med gieldende
Standard. For ovrige bygg erdet avsatt tilsvarende 96
vil
etterslepet
minske. Base( pA dette mener
med
at
budsjettnivi regner F-DVU-kontoret
revisor at formuesbevaringsprinsippet mi anses ivaretatt. Revisor viser til at kommunen ikke
bruker intemhusleie som virkemiddel. og mener kommunen bor tsorge.fbr andre
mekonismcr> som kan ivareta okonomi og arealeffektivitet. Revisor mener det kan legges til
grunn at de <okonomiske rammebetingelscne i stor grad er riklige,
Kostnadset'fektiv eiendomsforvaltnine: Rapporten en del forhold som fremkommer i en
okonomianalyse for 2018 fra Agenda Kaupang. Det nevnes at kommunens utgifter til
eiendomsforvaltning er cirka 3 millioner kroner lavere enn snittet i Kommunegruppe 13.
Videre nevnes fra analysen at kommunen bruker mye areal per innbygger. man har lave
driftsutgifter per kvadratmeter. Basert pa at de omfattende endringer som nylig er giennomfort
innad i UE. anser revisor det som ru(brclrentle a mulc kostnatlsffiktivitcten i UE pr dags
datoD. Basert pi sine undersokelser mener revisor kostnadseffektiviteten er i bedring. men at
det er mer 5 hente p6 effektiv arealutnyttelse.

Effektiv arealutnyttelse: I forbindelse med sitt arbeid er revisor forelagt en liste over l4
formitsbygg hvor ordiner drift er avviklet, og det glenstAr beslutninger om videre bruk. salg
eller riving. I intervju med kommunaldirektor pi omridet kommer det frem at slike
beslutninger eller omdisponeringer kunne gitt kommunen inntekter eller spart kommunen for
utgifter. Det arbeides med en eiendomsstrategi for A hindtere udisponert eller dirlig utnyttet
areal. Revisor opplyser at de ikke har funnet at kommunen <gior spesifikke tillak./br a oke
sokelysel pu sambruk eller.flerbruk med lilgrensendc ktmmune r, .fylke, statlige etater eller
eventuelle undre ollentlige og privote, som har egnede lokrtler. som alternutiv til leie, nyb)'gg
eller overlugelse uv uegnede gontle .formalsbygg. > Revisor mener det jobbes godt pa dette
omridet, men at det trolig er mye 6 hente fbr i bedre dagens lave arealt'eektivitet.
Malrettet utviklinq av bvesene: Revisor mener det arbeides godt og planmessig pi dette
omr6det. Lista med l4 bygg som det mangler beslutninger for, viser imidlcrtid ai det <har
vart.for beskjedent sokelys pa den malrettede utviklingen av hygningene i kommunen>>
Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep: Det gjennomf'ores 6rlig slik kartlegging pfl bygg og
anlegg. Etter revisors vurdering gir nevnte tilstandsanalyse relativt god oversikt over tilstand
og vedlikeholdsetterslep for byggene.
Godt verdibevarende vedlikehold: Kommunen har en plan for FDVU, hvor vedlikeholdet
vurderes ul fra et <lungsiktig okonomisk perspektiv pi bakgrunn av de politiske malenet for
eiendomslbrvaltningen. Revisor viser videre til at det er utarbeidet en konkret plan tbr
formuesbevaring, at det arbeides med i profesjonalisere driften og at det er satt opp detalje(e
planer og prioriteringslister. Samlet sett mener revisor et vedlikeholdet er verdibevarende.

Revisors anbefalinger:
l. Bodo kommune bor sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg
2. Bods kommune bor sorge for virkemidler som kan motivere brukeme til god
arealutnyttelse
3. Bods kommune bor sorge for en langsiktig plan for utvikling og tilpassing av
bygningsmassen

Ridmannens kommentar:
RAdmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rappo(en.

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har giennomfort en undersokelse og utarbeidet en rapport
vedrsrende byggforvaltning i samsvar med bestillingen.

Rapporten gir vurderinger av situasjonen i Bodo kommunes bygglorvaltning sett opp mot
revisjonskriterier som er basert pi normer for byggfbrvaltning. Ulike aspekter ved hva det
innebcrer 6 ha en rasjonell byggforvaltning belyses, og samlet sett er konklusjonen at
kommunen i stor grad har en rasjonell byggforvaltning. Rapporten fir ogsi frem
forbedringsmuligheter, Leks i forhold til udisponerte formAlsbygg og manglende insentiver
for god arealutnyttelse.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale hygg er lbrelagt bystyret i
Bodo og tas til etterretning.
2. Bystyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefalinger.

lnndyr, 21. mai 2019

Lars Hansen
Sekreter for kontrol lutvalget
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ng av eierskapskontrol I / forvaltni ngsrevisjon :
Oppfolgning av lRlS Salten IKS - Selvkost og offentlig
anskaffelse
Besti

ll

i

Saksgang:

Kontrollutvalget

Motedato:
l 1.03.2020

Vedlegg:

a)
b)

Salten kommunerevisjon IKS. 24.02.20: Prosjektplan eierskapskontroll /
forvaltningsrevisjon: Oppf'olging av Iris Salten
selvkost og oftentlig anskafTelse
Salten kommunerevision IKS.19.02.2019: Iris Salten IKS - Selvkost og off'enllige

IKS

anskalfelser (utdrag)

Bakgrunn:

pi

dagsorden etter avtale med utvalgets leder, men har ogsi bakgrunn i Forskrift
om kontrollutvalg og revisjon $ 5:
Kontrollun'alget skal pase at kommunesll'rels eller.fylkestingels vetllak om
rcgnskapsrevisjoner, ./brvaltningsrevisjoner og e ierskapskontroller blir.fulgt opp og
skal repporlere til kommunes\,ret eller./ylkestinget om vadtukel er fulgt opp.
Saken er satt

Salten kommunerevisjon IKS avla i februar 2019 rapport fra fbrvaltningsrevisjonen: Iris
Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalg.
deretter kommunestyrer i 8 av 9 eierkommuner i selskapet.

Utdrag fra rapporten (Sammendrag, Konklus.jon og anbefalinger) er lagt ved saken.

Etter innstilling fra kontrollutvalget lattet bystyret folgende vedtak i sin behandling av
rapporten (bystyrets sak 27119):

l.

Forvaltningsrevisjonsrapporten lris Sa en IKS- Selvkosl og (lfbntlige anskalfelser
er forelagl bystyrel i Bodo og tos lil ellerretning.

2.

Bystyrel bcr selskapet merke seg ropporlens anbe.falinger.

3.

Bystyret urulerstreker at kommuncns rerisor utJbrer.fort oltningsrevisjon i selskapene
po vegne av e ierkommunene, og./itrventer imolekommenhet.fru virksomhelslederne og
at dokume ntds.i on revisor etterspor gj ores.lbrtlopende tilgj enge I ig.

Ut over funnene som glaldt selvkost hhv offentlige anskaffelser, synliggjorde rapporten ogsi
at det var utfordrende for revisor 6 fi tilgang pA dokumentasjon fra selskapet.
Som et ledd i oppfolgningen av bystyrets vedtak, legges det frem til behandling vedlagte
prosjektplan fra revisor som grunnlag for bestilling av en oppfolgningsrevisjon. Form6let med
denne revisjonen er i
<sikre at lris Salten IKS har gjennomforl nodvendige tiltak pa bakgrunn av
revisionens anbefalinger. I tillegg har.flere kontrollunalg stillel sporsmdl vedrorende
Iris Sallens interesse.for d la seg revidere.st

Revisor legger opp til at folgende to problemstillinger skal undersokes:
I

.

Har Iris Salten

IKS .fulgt opp revisjonens
I ig

anbefalinger om.forbedringer innenfor

se lv ko s t og olfe nt
Tema for vurderinger:
- Dokumentasjonsplikt. Kontoplan, Arbeidsavtaler mellom mor- og sosterselskaper,
Selvkostkalkyler fra disse selskapene skal vedlegges som dokumentasjon

2.

ons kalfe ls e ?

I hvilken grad legger lris Salten IKS lil rette./br et godt samarbeicl med revisjonen?
Tema for vurderinger - beskivelse:
- Imotekommenhet. Tilgjengeliggiaring av dokumenter. Overholdelse av avtaler /
frister

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersskes av revisjonen) vil i hovedsak vere den opprinnelige rapportens anbefalinger. Det
er i tillegg beskrevet kriterier for imotekommenhet og tilgang til dokumentasjon. Revisjonen
giennomfores ved dokumentanalyse, gjennomgang av utvalgte saker og interv.juer med
relevante personer i lris Salten IKS.

Tilsvarende prosjektplan legges fortlopende frem for de ovrige kontrollutvalgene i Salten
viren 2020, med tanke pi at ovrige kommuner deltar i bestilling av den samme
oppfolgningsrevisjonen. Initiativet til oppfolgning av kommunestyrenes vedtak er forholdsvis
nytt, og sa langt har Fauske og Meloy kontrollutvalg besluflet at de skal behandle bestilling av
oppfolgningsrevisjon. Nir det gielder tidsplan for gjennomforing sA er det fra revisors side
lagt opp tit Godkjenning av prosjektplan (vir 2020), Oppstartsbrev (sommer 2020),
Utarbeidelse av rapport (sommer / host 2020). Det er lra revisors side beregnet en tidsbruk pe
100 timer.

Revisors oppl'olgningsrapport legges frem for kontro I lutvalget til behandling hosten 2020.
som grunnlag for utvalgets tilbakemelding om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp.

Vurdering:
Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier. og metodebruk slik det rfldes

til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Sett i forhold

til

den planlagte revisjonens omfang synes den foreslitte tidsbruken (100 timer)

rimelig.
Det legges opp til en n&rmere gjennomgang og drofting av prosjektplanen i utvalgets mote,
og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets
bestilling.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Oppfolging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 24.02.2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens lormil gir kontrollutvalget revisor lullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rappo(ere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Sekreter for kontrollutvalget

Kommune/Etat/lnstitusion

SALTEN

KOMMUNEREVISJON

Bodo kommune

Utf@rt dato: sign: 24.02.20

oppfolging av
lris Salten IKS - selvkost og offentlig
anskaffelse

Navn: Bjorn Vegard Gamst

Arkiv:

Ar:

:

3. Planl.
av prosi

2020
Kontr. dato: sign:

Side:

1av4

Sjekkpunkter

l.

Bakgrunn prosjektinform tsion (Hvorfot.fitrvul tningsrevi sj on)

Kommentar:

p6 bakgrunn av at Bodo bystyre behandlet revisors rapport <lris Salten lKS-Selvkost og olfentlig
anskafielse> i sak 27119, har Bodo kontrollutvalg satt pa dagsorden sak om oppfolging av denne
rapporten. Rapporten lra februar 2019 avdekket svakheter i selskapets rutiner rundt dokumentasjon og
ar-kirering av dokumenter innenfor olfentlige anskaft'elser. Det ble ogsi giort funn som vil folges opp
pi selvko.stomradet. Revisor har presentert rapporten fbr kontrollutvalgene i alle eierkommunene.

2. r0r

al (Mwr*rlrring) (Er revisionens.formal uv interesse for kommunen og/eller
administratjonen?)

Kommentar:
Formilet med prosjektet er sikre at Iris Salten IKS har gjennomfort nodvendige tiltak pA bakgrunn av
revisjonens anLefaiinge.. I tillegg har flere kontrollutvalg stillet sporsmil vedrorende lris Saltens
interesse for

3,

i

la seg revidere.

Problemstillinger

( E n sp

es

iJi s e r i ng/ ko nkr

e t ise

r

in g av

for mal e t)

3.1. Problemstilling I
Har lris Salten IKS iulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfbr selvkost og offentlig
anskaffelse?

Vurderinger i forhold til:
Dokumentasjonsplikt
Kontoplan
Arbeidsavtaler mellom mor og sosterselskaper. Der det er samarbeid skal dette gjores til
selvkost.
Selvkostkalkyler fra disse selskapene skal vedlegges som dokumentasjon. Der det ikke er giort
etter selvkost, sfl skal dette begrunnes'

o
.
o
r

Kom m

SATTEN

KOMMUNEREVISJON
Utfort dator sign

Oppf6lging av
lris Salten IKS - selvkost og offentlig
anskaffelse

24.O2.2O

problemstilling

ne/Etat/lnstitusjon:

BodO kommune

Navn: Bj0rn Vegard Gamst

-1.2

u

Ar:

Arkiv:

2020
Kontr. dato: sign:

3. Planl.
av prosi
Side:

2av4

2

I hvilken grad legqer Iris Salten IKS til rette fbr et godt samarbeid med revisjonen?
Beskrivelse av:
o Imstekommenhet

o
.

Tilgiengeliggioringavdokumenter
Overholdelse av avtaler/frister

4. Revisjonskriteier

(Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan vere utledet av
vedtak og.forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultamal, anerkjent proksis.
tn\'.

Rapporten tia februar 201 9
God forretningsetikk og samfunnsansvar

Kriterier selvkost og offentlig anskaffelse:
I

.

Iris Salten mi oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i selvkostregnskapet
hvert

2.

ir.

Iris Salten og Iris Service mA sorge for
anskaflelses forskri

3.

ft

A

skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til

i

kunne dokumentere en beregning av anslStt

en.

Iris Salten og Iris Servise mi sorge for

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.

4.

Iris Salten og Iris Servise mA sorge for

A

kunne dokumentere skatteattest fsr

kontraktsinngielse i henhotd til anskaffelsesforskriften.

5.

Iris Salten og Iris Servise mi sorge for ri kunne dokumentere egenerklering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

6.

Iris Salten og Iris Servise bor sorge for

i

kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak

fra regelverket om offentlig anskaflelse.

7.

Iris Salten og Iris Servise bor lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.

Kommune/Etat/l nstitusjon

SALTEN

Ar;

:

KOMMUNEREVIS.'ON

Bodo kommune

UtfOrt dato: sign: 24.02.20
Navn: Bjorn Vegard Gamst

Oppf6lging av
lris Salten IKS - selvkost og offentlig
anskaffelse

8.

Arkiv:

7020
Kontr. datot sign:

3. Planl.
av prosi
Side:

3av4

Iris Salten bor sorge for en gjennomgang og ajourf'oring av den inlerne rutinen stik at den btir
et godt verktoy lor alle selskapene den omfatter.

9.

Iris Salten bor

fi pi plass en formell juridisk begrunnelse

for at Iris Produksjon, Retura Iris og

Mivanor er unntatt fra regelverket om oflentlig anskaffelse.

Kriterier for imotekommenhet og tilgang til dokumentasjon:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.

Holder de aualer inng6tt med revisor
Er de tilgjengelige for revisor
Kommuniserer de godt med revisor
Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor
Ssker de i unng6 unodig tidsspille for revisor
Er de imotekommende for 6 finne tid for moter med revisor
Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
Fir revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en gang.
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten mitte vite ville vcrt av stor
for revisor fra

Metodisk tilnerming og giennomforing/revisjonshandlinger
(Datainnsamling og analyse) Hvordun? Hensiktsmessig? Cljennomforbart? Tilstrekkelig
kompetanse? Relevant?

Kommentar:

o
.
o

6.

Dokumentanalyse
Gjennomgang av utvalgte saker
Samtaler/intervjuer med relevante personer ved Iris Salten IKS

Organisering og ressursbehov (Persenell, budsjett, ansvorsfordeling) Har vi nodvendig
kompetanse? Ekstra bistsnd? Kritiske punkler?

Kommentar:
Ansvarlig for prosjektet er Bjorn Vegard Gamst
Utfsrende revisor er: Kai-Andre Blix
Utforende revisor er: Bjom Vegard Gamst

7. Milepeler
Kommentar:

(at

ers

ikl over milepel er) Er.frendriftsplanen realistisk?

Kommune/Etat/lnstitusjon

SALTEN

KOMMUNEREVISJON

BodO kommune

Utfort dato: sign: 24.02.20

Oppf6lging av
lris Salten IKS - selvkost og offentlig
anskaffelse

Navn: Bj0rn Vegard Gamst

Godkjenning av prosjektplan

-

Arkiv;

:

2020
Kontr- dato: signi

3. Planl.
av orosi
Side:

4av4

virerr 2020

Oppstartsbrev sommer2020
Sommer* 2020.

Endelig utarbeidelse av rapport

8.

-

sommer/host 2020.

Revisors uavhengighct

Kommentar:

Ansvarlig revisor og utfsrende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift
om revisjon av kommuner $15.
Sted/dato: Boda I 24.02.2020

bp-^\l*,.J &*rA
Ansvarlig revisor:

$ai;"-l
fltforende revisor:

Utfsrende revisor:

9.

Ressursbruk

Kommentar:
100

timer

K;*A*b;

eA
\3-1j..-

Forvaltningsrevisjan

lris Solten IKS
Selvkost og

Offentlige
onskaffelser

For kommunene:
Beiarn, Bodo, Fauske,
Gildeskil, Meloy',
Steigen og Solfold.

Rapport februar 2019

-

lris Salten IKS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Innholdsfortegnelse
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l.l
I .2
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1.3

Problemstillingerogrcvis.jonskriterier

1

Bakgrunn

il

1.3.1 Selvkost.....

tl

L3.2 Offentli ge anskafTelser

t2

.4

2.1
2. I

Metode og avgrensning

t4

Selskapsstruktur

t6

.l lris Salten

2.1 .2
2.1

l6

lris Service AS

t6

tl

.3 lris Produksjon AS

2. I .4 Retura

lris AS

I8
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S€lvkost - Fakta og vurderinger
2. I .5

Mivanor

..............................
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3.1 Kort om skille mellom husholdningsavfall
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I8

...................20

-

Iris Produksjon

Salten kommunerevisjon IKS - 2019

-

lris Service

-

Retura lris

)1

lris Salten IKS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Salten kommunerevisjon IKS - 2019

lris 5alten IXS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Anbefalinger
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5 Konserndirektorens kommentar
6 Litteratur og kildereferanser

Lover og forskrifter:
Of fentlige dokumenter:

Interne dokumenter:

Nettsider:

72

Tabelloversikt
Figuroversikt

Vedlegg l: [{oringssvar fra konserdirektoren
Vedlegg 2 Selvkost

-

Utledning av revisjonskriterier

Vedlegg 3 Offentlige anskaffelser

-

Utledning av revis.ionskriterier..................................85

Salten kommunerevis.ion IKS 2019

lris 5alten IKS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Sammendrag
Salten Kommunerevisjon IKS har idenne undersokelsen g6tt gjennom virksomhetens

behandling av ornridene selvkost og offentlig anskaffelse. Formilet har vert 6 belyse om Iris
Salten med sine dstre overholder regelverkene for selvkost og offentlig anskaffblse.

Ved undersokelsen forsoker vi 6 svare

pi fblgende problemstillinger:

Kan lris Salten IKS dokumenlere
ved

d

at gebyrinnteklene

ik*e er hoyere enn kostnadene

produsere de lovpdlugle tjenestene?

Folger Iris Sollen IKS regelverket om offenllige anskalfelser?
Innsamlingen av data baserer seg pa dokumentstudier samt intervju og observasjon.
Selvkost
Revisjonen har fbretatt en regnskapsanalyse av regnskapene
AS opp imot selvkostregnskapet. Revisjonen har ikke

gitt

til lris Salten IKS og Iris Service

ned

pi bilagsnivi,

men ut ifra

si mener revisjonen

at

selvkostregnskapet inneholder de henforbare kostnadene og inntektene i henhold

til

regnskapsanalysen av selskapene Iris Salten og Iris Service,

retn ingslinjene. I selve selvkostregnskapet

si har ikke lris Salten IKS oppdatert

kontonumrene som skal vise hvilke kostnader eller inntekter de skal henvises til. Dette forer

til beskrivelser som ikke

stemmer med kontonummer. Dette mener revisjonen ikke er itr&d

med NRS (norsk regnskapstandard).

Revisjonen finner kalkylene som viser fordelingsnokler som gode indikatorer

mellom nerings- og husholdningsavfall, noe som bidrar til

i

pi fordeling

hindre kryssubsidiering.

Ut if'ra budsjett og estimert selvkostfond, holder Iris Salten seg innenfor 5-Arsregelen for
regulering av selvkostfondet. Med dette mener revisjonen at lris Salten legger opp
fl

til

et

eksibelt selvkostfond med stabi le gebyrpriser.

Revisjonen mener Iris Salten har 6pne etterprovbare kalkyler og systemer som er godt
dokumenterbare overfor sine eiere. Revisjonen har ogsi inntrykk av at lris Salten gjor

kontinuerlige forbedringer og endringer for 6 minske avviket med usikker fbrdeling mellom
husholdn ings- og neringsav lall.
Salten kommunerevisjon IKS 2019

lris Salten IKS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Konklusion:
Iris Salten kan i stor grad dokumentere at gebyrinntektene ikke er hoyere enn kostnaden ved

i

produsere de lovpelagte tjenestene.

Offentlig anskaffelse
Viire undersokelser har for denne delen av revisjonen i all hovedsak vert rettet mot lris
Salten og Iris Service ettersom de ovrige av lris Saltens dotre er unntatt fra regelverket om

offentlig anskaffelse. Likevel gir vi ogsi en kort kommentar til defte unntaket.
Revisor har satt inn mest ressurser pfl virksomhetens evne Iil
Dette valget ble giort fordi

i

sorge for etterprovbarhet.

vi fra vir revisjon av virksomheten i 2015 kjente til at

virksomheten har hatt utfordringer

pi

dette omridet. Hva gjelder virksomhetens

gjennomforing av anskaffelsesprosesser har vi derfor bare dannet oss et oversiktsbilde.

Vi finner at virksomheten ikke kan dokumentere

sin

juridiske vurdering av 6 unnta tre heleide

datterselskaper fra regelverket om offentlig anskaffelse.

Vi kommer til

at en slik vurdering

bor kunne dokumenteres.
Selskapene viser glennom de dokumentene de har fremlagt for revisor at deres
anskaffelsesprosesser i stor grad er gode og folger loven og forskriftens krav. De har en intern

rutine for arbeidet som

pi

flere omrider viser seg

A

folges i stor grad men de er generelt mer opptatt av
mener derfor denne rutinen

vrre lite presis og dirlig ajourf'ort.

i

Denne

folge regelverket for ovrig. Revisor

mi giennomgi betydelig forbedring for i vere

et godt redskap for

virksomhetene.
Gjennom en prosess med innsamling av dokumentasjon har revisor avdekket at selskapene
har et system for lagring av de opplysningene regelverket krever at de skal kunne

dokumentere. Imidlertid har dette systemet vist seg

i

gi noe begrenset oversikt og litt lav

dokumentkontroll. Dette bygger revisor pi de utfordringer selskapene har vist ved
oversendelse av mapper revisor har bedt om som dokumenterer anskaffelsesprosessene.
Mappene mangler i stor grad anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon av anskaffelsenes

anslitte verdi. Andre anskaffelser har vi ikke feft dokumentasjon pA.

Salten kommunerevisjon IKS - 2019

lris Salten IKS

-

Selvkost og Offentlig anskaffelser

Direkteanskaffelsene mangler anskaffblsesprotokoll og begrunnelse for at de er holdt
utenfor
regelverket. Dette bor dokumenteres.

vi

har ogsii kort sett

pi virksomhetens vektlegging

av

i

minimere

m

iljobelastning. Her gjor

Iris Salten et godr inntrykk med sitt tydelige fokus pi miljohensyn.

Konklusion:
Revisor konkluderer med at lris Salten og lris Service i stor grad folger regelverket om
offentl ige anskaffelser.
N&r det gjelder systemet og gjennomforingen av dokumentasjonsplikten viser

gjennomgangen at det forekommer brudd

pi

lovgivningen.

Salten kommunerevisjon l(5 - 2019

8

lris Salten IKS

Dersom virksomhetene velger

& la

-

5elvkost og Offentlig anskaffelser

vere 6 folge lovens krav til anskaffelsesregimeil eller glor

andre unntak fra regelverket hva gielder en anskaffelse vil dette ogsi gjelde som unntak fra

regelverket og bor begrunnes. I de sakene vi har nevnt ovenfor kan vi ikke se at det
forekommer dokumenterle begrunnelser for de valgene virksomhetene i si mite har foretatt.

4.3 Konklusjon og anbefalinger

Konklusjoner
Folger Iris Salten regelverket om offentlige anskaffelser?

Iris Salten og lris Service folger i stor grad regelverket om offentlige anskaffelser.
N&r det gjelder systemet og gjennomforingen av dokumentasjonsplikten viser
gjennomgangen at det forekommer brudd pi lovgivningen.

Anbefalinger

l.

Iris Salten og lris Service
anskaffel sesforskri ft en -

2.

Iris Salten og lris Servise mi sorge for i kunne dokumentere cn beregning av anslitt
anskaflelsesverdi for alle sine anskaff'elser i henhold til anskaffelsesforskriften.

3.

Iris Salten og lris Servise m6 sorge for 6 kunne dokumentere skatteattest for
kontraktsinngielse i henhold til anskaffelsesforskriften.

4.

Iris Salten og lris Servise mi sorge for A kunne dokumentere egenerklaering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskat'felsesforskriften.

5.

Iris Salten og lris Servise bor sorge for i kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.

6.

Iris Salten og lris Servise bor lagre dokumentene fbr sine anskaffelser pr. anskaffelse.

7.

lris Salten bor sorge for en gjennomgang og ajourforing av den interne rutinen slik at

mt sorge for

i

skrive anskaffelsesprotokoll i henhold

til

den blir et godt verktoy for alle selskapene den omf'atter.

8.

Iris Salten bor

li pi plass en tbrmelljuridisk

begrunnelse for at Iris Produksjon,

Retura lris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

J Det regelseltel

som f(rlgcr av den delen av forsknfien anskafTelsen pd baligrunn av srn ansle(e

Salten kommunerevisjon IKS 2019

lerdi faller inn under (del I. ll.

lll m

).
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Srlten Kontroll utvalgservice
Postboks 54- 8138 lnndvr

V6r dato:
Jnr
03.02.2020 201260

ark
417- 5.3

sAK r r/20

Dialog med revisor, etterlevelseskontroll mm

Mstedato:

Saksgang:

Kontrollutvalget

I 1.0 r.2020

Vedlegg:

o

NKRF 29.O1.2020: lnformasjon 2020101 fra revisjonskomiteen om forenklet
etterlevelseskontroll 20 I 9

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget er gjennom Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, $ 3, gitt et pise-ansvar
tilklyttet den regnskapsrevisjon som utfsres i kommunen:
Kontrollulvalgel skal holde seg lopende orienterl om revisionsarbeitlet og ptise at
a) kommunens eller.fylkeskommunens irsregnskaper hlir revidert pa en

b)
c)

betryggende mate
regnskapsrevisjonen utfores i samsvur med lot,,.forslcift og konlrollutyalgets
instrukser og ovlaler mecl revisor
regnskapsrevisjonen blir u(itrt uv revisorer som opp.fiiller kravene i kapittel 2
og 3.

Oppfolgning skjer gjennom dialog med revisor. Til inneverende mote har revisor meldt inn
onske om i orientere kontrollutvalget om forenklet etterlevelseskontroll.

Ny kommunelov $ 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens skonomiforvaltning, ut over
den kontroll som skjer ved ordinrr regnskapsrevisjon:

Regnskapsrevisor ska/ se etter om kommunens eller fylkeskommunens
akonomiforvaltning i hovedsak foregdr i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven pd en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til A
vurdere om det foreligger brudd pa lover, forskrifter eller vedtak. der bruddet er av
vesentlig betyd n i n g for okonom iforv a ltn i ngen.
Revlsor ska/ senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektaren, om resultatet av kontrollen.

Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsaret 2019, altsi skal revisor rapportere pA dette
omridet innen 30. juni 2020.
Det er altsa kommunens okonomilorvaltning som omfattes av denne nye lbrmen for kontroll.
I dette kan ogsfl selvkost vere inkludert. Form6let med den nye kontrollen er i forebygge
svakheter og sikre at kommunen folger sentrale bestemmelser og vedtak innen
okonomiforvaltningen.

Vedlagt saken er et informasjonsskriv fra Norges Kommunerevisorforbund vedr
glennomforing av forenklet etterlevelseskontroll. Her gis en n&rrnere omtale av denne formen
for kontroll:
Regnskapsrevisors risiko- og vesentlighetswrrdering skal legges Jium for
kontrollutvalget. Loufttrarbeidene angir at kontrollutvalget ikke skal godkienne
vurderingen, men kan bruke denne og kunnskap om hvor regnskapsrevisor gjor noe
ekstra arbeid, som en del av silt grunnlag.for vurdering av behov.fbr
forvaltningsrevision. God dialog mellom revisor og kontrollunalg vil vere viktig bdde
i formidling av risiko- og vesentlighetsvurdering og resultater av kontrollen.

I forbindelse med at saken er satt pi dagsorden vil revisor orientere kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli giennomfort
etterlevelseskontroll innen 1'olgende omride:

Inndyr, 3. mars 2020,

Sekreter lor kontrollutvalget

3.2.2020

lnformasjon 2020/01 tra revislonskomiteen om forenklet ettertevelseskont
oll 2019

Svar

5var til

alle

Videresend

lnformasjon 2020/01 fra revisjonskomiteen om forenklet
etterlevelseskontroll 201 9
Bjarn Brithen [bjorn.brathen@nkrf.no]

p5 vesne av

Norges

K..

Norges Kommuner€visorforbund (NKRF) [post@nkrf.no]
29.janur' 2020 18:26

Til NKRFs bedriftsmedlemmer
Informasion 2O2O I Ol om foren ktet etterlevetseskontroll 20 1 9
I kommuneloven $ 24-9 er revisor gitt en ny oppgave - Forenklet etterlevelseskontroll med
Ansvaret for oppgaven er tagt tit regnska psrevisor, og det er i toven tagt
i!:1?i{".a1I,ingen.
opp
tir en uttarerse pa utfgrt arbeid med moderat sikkerhet. NEr oppgaven nB er lagt til
regnskapsrevisor som en lovpSlagt oppgave med krav til rapportering, impliserer d-et blant
annet
bruk av standard rammeverk. og internasjonale revlsjonsstandarder ied utforelse av oppgaven.
I overordnet informasjonsskriv om ny kommunelov fra 2018 beskrev revisjonskomiteen den nye
oppgaven kort og folgende ble blant annet trukket frem;
Regnskapsrevisors risiko- og vesentlighetsvurdering skal legges fram for kontrollutvalget.
Lovforarbeidene angir at kontrollutvalget ikke skal goo]<;eni6 vurderingen, men t<an
bruke denne og kunnskap om hvor regnskapsrevisor gjor noe ekstra aibeid, som en del
av sitt grunnlag for vurdering av behov fo-r forvaltningsrevisjon. God dialog mdlom
revisor og kontrolluwalg vil vare viktig b3de i formidling av risiko- og
vesentlig hetsvurdering og resultater av kontrollen.
v_al exjltensjon, fra lovutvalget at den forenklede etterlevelseskontrollen var
naturlig
?1!
gjennomfore parallelt med ordinar revisjon, og rapporteres til kontrollutvalget med
a
kopi til^kommu nedirektoren. Loven har satt frist 30. juni for rapportering, slik-at arbeidet
ikke m5 ferdigstilles samtidig med revisjonsberetningen. Lovutvalget teglei tit
9oo
revisjonsskikk 5 omtale/vurdere behovet for eventue rapportering itilegg til
lom|nYnal
, oen aflrge rapportenngen.
Revisjonskomiteen har i 2019 arbeidet med utkast til standard for forenklet etterlevelseskontroll,
og sendte i november 2019 ut standard for forenklet etterlevelseskontroll med
okonomiforvaltningen p3 horing. Den nye standarden vil tre i kraft tidligst for regnskapsEret
2020.
Det har vert noe usikkerhet rundt hvorvidt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll etter
kommunelovens 5 24-9 trer i kraft for standarden trer i kraft og ev. hvordan oppgaven skal
loses. Det ble senhostes avklart at oppgaven trer i kraft ved ikiafttreden av loveriselv om ikke
standarden er tr5dt i kraft. Dette medfirer at kravene i standarden slik de fremkommer i
horingsutkastet ikke gjelder for utforelsen og rapportering i 2019, og det vil blant annet ikke
vEre de samme formkrav til rapportering n5r rapporteringen skjer for standarden har tr:dt i
kraft. samtidig er det klart at standarden kan benyttes som e^t hjelpemiddel og rettledning.
Komiteen anbefuler regnskapsrevisor 5 benytte standarden sB langt mulig for utforelse av
kontrollen for 2oL9. NoU 2016: 4 har ogsS inngSende drofting av -bakgru-nnen for bestemmetsen
om forenklet etterlevelseskontroll. I lovproposisjonen for kommunelovin, prop. 46 L (2oL7 2018), gir departementet sine uttalelser til horingsinnspill og understreker enkelte vilitige
forutsetninger for oppgaven med forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltninoen.
I dette informasjonsskrivet diskuterer komiteen mulige losninger for 3 ivareta den lovpSlagte
oppgaven etter kommunelovens g 24-9 for 2019 med utgangspunkt i standard til hsring og
lovforarbeidene.
Les hele informasjon 2O2OlOl her ', r-

En konkretiserinqen av innholdel i qod kommunal revisionsskikk er tilqienqelio her

> r-

httss://post.bodo.kommune.no/owr?ae=llem&a=Op€oEt=lPM.Note&id=R96J'AABMhhbB0VqrR5plwlxYTUV.BwB3yWVhwu4ZToR5%2bfi(DxtRk.

.
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Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 tnndyr

Vlr

dato:

03.03.2020

.ln

r
20/261

ark
412- s.3

sAK I l/20

Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Saksgang:

Kontrollut\ algct

Motedato:
I I .03.2020

Vedlegg:
a) Stormen konserthus KF. e-post 24.r.2020: status i stormen Konserthus KF
b) Stormen konserthus KF, e-post 26.1.2020: Skjenkestyrer
c) Elsa Hogndal sund. epost 2r.2.2020: r.ovanvendelse og faktum i Bodo kommune
d) Epost 24.2.2020 ri!Bods kommune: Sporsmal om statu; for kommunens behandling
av henvendelser / klage lra Elsa Hogndal Sund i Inge Sund
e) Brev fra Bodo kommune, Eiendomsskatt, 25.02.2020: Avgirter e/skatt -EIsa Hogndal
Sund - Kulturv 36 gbnr 88i I I
Bods kemnerkontor: Skatteregnskapet 2019

0

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer lra revisjon og sekretariat om status nir det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn. herunder fremdrifi for bestilt forvaltningsrevisjon.
Vedlegg a)- b) er eposter mottatt fra Stormen konserthus Bodo KF i etterkant av utvalgets sak
04/20 Redegjorelse .fi"a St.rmen Bodo konserthus KF: Om oppfblgning av uro og konflikte,

inlernt i ./bretdkel
Vedlegg c)- e) gielder henvendelse fra Elsa Hogndal Sund om eiendomsskatt. Hun har
tidligere (2018-2019) kontaktet kontrollutvalget med kritikk av kommunens saksbehandling
av eiendomsskatt for to konkrete eiendommer. Kommunens svar i vedlegg e) nir det gjelder
den ene eiendommen er at saken skulle vaert behandlet i eiendomsskattenemnda i 2019. De
opplyser videre at saken vil bli lagt frem for nemnda i neste mote.

Det er i tillegg innhentet informasjon fra kommunen om den andre eiendommen. Sekretariatet
redegjor nermere om innholdet i mstet.

2029,
/..4.-r^
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Inndyr, 3. mars

=t
Sekreter for kontr\llutvalgel

_- lansJdansen

Status i Stormen Konsertrus KF

27.1.2020

Status i Stormen Konserthus KF
Arild Olsen

S€ndt

fil:
Kopi:

24- ianuar 2020 13:06
Lars Hans€n
Ida Gaustad (ih9@dips.no); Tove Veieker (tove.veiaker@kulturradet.no);

Dato

2q- 6L 2o2"

Jnr.

2o/

Goran Aamodt
Marshall; Endre Nlos; Rolf KAre Jensen; Ida I'laria Pinnerrd; Bjom vegard Gamst Gamst
vedlegg:Rapport 24.1.2020 (1).docx (24 kB)

Hjemmel u

Og,l

oft

Til: Kontrolluwalget i BodO kommune v/Lars Hansen
Kopi: Styret i Stormen
Vega rd Gamst

KF,

ordforer lda Pinnerod, ridmann Rolf K6re Jensen og Salten Revisjon u/Bj1rn

Vedlagt folger min oppsummering av status og oppfolging av lover og rutiner i Stormen Konserthus KF pr.
24. januar 2O20.
Jeg

vil presisere at dette ikke er en endelig rapport, men status per dags dato.

Vennlig hilsen

Arild M. Olsen
Fungerende direktor
Stormen konserthus KF
E-post: Arild.Olsen@stormen.no
Telefon:913 81 085

htFs/post,bodo.kommune.no/owr?ae=llem&t=lPM.Note&id=R9AAAIABMhhbBoVqrR5plwlxr7UVrBwE3yWVhwU4TToRso/.2bfkDxlRkAAAAMU.
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Oppsummering og status for pigiende og avsluttede prosesser i Stormen
Konserthus KF
Dette er en oversikt over de mest sentrale omrSdene administrasjonen har arbeidet med og
der det har skjedd eller vil skje justeringer i praksisen. Denne redegj@relsen er ikke
fyllestgjorende, men gir en beskrivelse av status per tiden.

Berehjelper
Det er i driften av Stormen konserthus behov for barehjelper. Dette er arbeidskraft det er
behov for i korte periode, og skjer ved inn- og utlasting av utstyr i forbindelse med

arrangementer.

til 2016 l6nnet med kontant betaling. Det foreli ikke arbeidsavtaler og ut fra
det vi vet i dag, ble dette ikke innrapportert som lonn. Det er ogsi uklart hvordan dette ble
regnskapsf6rt. I 2016 da dette ble avviklet, ble det ikke innfort krav om arbeidsavtaler.
Disse ble frem

det avdekket at det ikke foreli arbeidsavtaler for barehjelpene. Det er etablert
rutiner som skal sikre at arbeidsavtale er signert fOr arbeid pibegynnes.
I 2019 ble

Stormen har ikke funnet det riktig 5 bruke ressurser for 6 fastsette noyaktig omfanget for
bruk av barehjelp 6r for 6r. Det vi vet er at det i 2019 ble utbetalt kr 148 621 i lonn til

berehjelpene.

Ekstrajobb for ansatte i BodO kommune
Det folger av lov og regelverk for Ovrig, at en kommune og dens kommunale foretak, anses

som en arbeidsgiver og at a rbeidsmiljolovens bestemmelser om arbeidstid m6 ses for
virksomheten som helhet.

Ansatte med 100 % stilling i Bodo kommune, vil arbeide overtid nir de har ekstravakter
Stormen konserthus. Arbeidsforholdene i Bodo kommune har vert kjent for Stormen.
I

i

arbeidsmilj6loven $10-6 fjerde ledd stir det:

Overtidsorbeidet md ikke overstige ti timer ildpet ov sju doger,25 timer
sommenhengende uker og 200 timer innenfor en periode pd 52 uker.

ifire

Det har iStormen vaert ansatte som har hatt 100 % stilling ikommunen. En ansatt har i lOpet
av 2017 ,2018 og 2019 hatt over 1 300 timer overtid. Alle begrensningene i arbeidsmiljoloven for bruk av overtid, har hvert av disse Srene blitt brutt flere ganger.
Det er fremsatt krav om overtidsbetaling og krav vil bli utbetalt i henhold til lov og
tariffavtale. Det vil bli redegjort for de totale kostnadene for 5 rette opp i dette, og dette vil
bli gjort iforbindelse med fremleggingen av regnskapet for forste tertial.
Det er rutiner for 5 registrer andre arbeidsforhold. Det pises n5 at ansatte som er 100%
ansatt i Bodo kommune ikke ogsii jobber ekstra iStormen.

vere komplisert oppf6lging og det me inngAs
klare avtaler med den ansatte. Det mi vere felles forstSelse for 5 rapportere til hverandre,
For deltidsansatte i BodO kommune, vil det

slik at en sikre at bestemmelsen i arbeidsmiljOloven ikke brytes.

Saravtale i strid med tariffavtalen

pi

den enkelt arbeidsplass kan lOses gjennom inngielse av saravtaler. Betingelsen
for slike saera(aler, er at disse gir samme eller bedre vilkdr enn minimumskravet i
Forhold

hovedtariffavtalen.
det vart en saeravtale som har regulert godtgiorelse for kvelds- og
helgearbeid. Godtgjorelsen har vart gjennomsnittsberegnet og med et fast minedlig tillegg
ut fra den ansattes stillingsprosent.
I Stormen har

Denne awalen har medfort at grupper av ansatte har fitt kvelds- og helgetillegg som er
lavere enn det utbetaling etter tariffavtalen ville gitt. Disse ansatte vil ha krav pi
etterbetaling av differansen mellom godtgjorelse i henhold til tariffavtalen og det de faktis
har fitt utbetalt. Dette vil de ha krav p5 for 6rene 2077 , 2018 og 2019.
Ett slikt krav for 2019, er behandlet for et vikariat i 35 % stilling. Dette medforte
etterbetaling pi nermere 11000 kroner.
Det vil bli redegjort for de totale kostnadene for 5 rette opp i dette iforbindelse med

fremleggingen av regnskapet for fOrste tertial.
Det er inngett ny seravtale og kvelds- og helgetillegg, og disse utbetales nA i henhold til

tariffavtalen.
Etterlevelse av regelverk og kommunale bestemmelser
Det har i Stormen vaer ulik tolkning og praktisering av avtaleverket og det kommunale
regelverket. Dette har blant annet fort til.

.
o
o

Ulik praktiseringavarbeidstidsbestemmelsene
Ulik praktisering av godtgjorelse for overtid

At lederes barn har vert ansatt i egen avdeling

Det er ingen indikasjoner pA at dette har gitt godtgjorelse som er lavere enn tariffavtalens
krav.
Det arbeides systematisk for e
kommunes f6ringer.

fi

lik praksis og en praksis i trid med regelverket og BodO

Behandling av alkohol i Stormen

Bide skjenkekontrollens rapporter og observas.joner under arrangementer, viser god
regelverksforstielse og praktisering hos de ansatte.

vert et problem, er at alkohol ikke har vert innlSst p5 tilfredsstillende mite
nir denne ikke har vart under tilsyn av ansatte. Det gjelder f6lgende situasjoner:
Det som har

.
.
o
o

Tappekraner for ol har ikke vert avles
Skap med alkohol har ikke vert avlSst
Alkohol har blitt glemt i serveringsomridene

Alkohol har statt

i va

remottak/inn lasting over tid

Det har over tid vert jobbet med rutinene for dette. Nye rutiner er innfort. Rutinene skal
sikre at alkohol ikke ste tilgjengelig i omr6der der bes6kende og gjester kan oppholde seg
utenom arrangementer og uten tilsyn av ansatte.
Rutinene som er innfort er:

1.
2.

Ved varemottak skal varer telles, kvitteres mottatt og kjores

pi

lager.

Det skal etter hvert arrangement bekreftes at:

a. All alkohol er innelist
b. Brekkasje og svinn registrert og at det er destruert

i henhold

til rutinene

lnnkjpp

Nir det gjelder innkj6p er dette todelt, det er lovkrav og kommunale retningslinjer. P6 dette
omride har det ikke vert kapasitet til 6 fi dette helt etter de kommunale retningslinjer,
men det er
Det har

ni

ingen brudd

pi

lovbestemmelser.

vert et kjent tilfelle der oppdraget ipenbart skulle vert ute pA anbud. Dette gjelder

malingsarbeider. Dette oppdraget er stoppet. Me dette oppdraget settes ut til andre, vil
dette bli gjort innenfor de kommunale rammeavtalene.

Nir det gjelder innkjop generelt, vil Stormen pA alle omrider der det er mulig, benytte

de

kommunale rammeavtalene.
Stormen har omrSder der kommunen ikke har rammeavtaler eller rammeavtalene fullt ut
ikke ivaretar Stormens behov. For disse omridene vil innkjppene bli sendt ut pi anbud eller
tilbud nir de utlOper. Lowerket og BodO kommunes retningslinjer for innkj6p vil avgj6re
hvordan det enkelte innkjopet vil bli behandlet.
Administrasjonen kjenner ikke til at det pi innkjopssiden, er inngAtt avtaler som har p6fOrt
Stormen mer kostnader eller gjort med parter der det er bindinger.

Bodo 24.7L.2020

27.1.2020

Skjenkestyrer

Skjenkestyrer
Arild Olsen
SendE26. januar 2020 20:01
Til; Ida Gausbd (ihg@dips.no); Goran Aamodt [9oran@parkenfestivalen.no]; Tove VeiSker

Kopi:

Endre Njos
Bjorn Vegard Gamst Gamst [bvg@salterFrevisjon.no]; Lars Hansen

Hjemmel u

Til styret
Viser

oft

Kopi: Salten revisjon og kontrollutva lget

til oppslag i an.no om at Gunn-Siri ikke var meld sluttet og ny skjenkestyrer innmeldt.

Her har jeg sviktet

pi to omrider.

godt nok om vi kunne ha stedfortreder i en overgangsperiode
2. Jeg sjekket heller ikke om Gunn-Siri var meldt fratridt
1. Jeg har ikke sjekket

Dette er manglende oppfOlging fra min side, og det beklager jeg.
Jeg har meldt meg opp

til kunskapspr6ve ialkohol

og vil ta den straks ansvarlig i kommunen er klar.

Vennlig hilsen

Arild M. Olsen
Fungerende direktor
Stormen konserthus KF
E-post: Arild.Olsen@stormen.no
Telefon:913 81 085

htFs://post.bodo.kommune.no/owa/?ae=ltem&t=lPM.Note&id=RgAJqArqBMhhbBOVqrR5plvt
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Svar

LOVANVENDELSE OG FAKTUM I BOOO KOMMUNE

Sr,ar

til

alle

Videresend

Salten kontrollutvalgservir

LOVANVENDELSE OG FAKTUM I BODO KOMMUNE
I

,u

Dato -<\

n

t-t./t-

,')

nge Sund [isund@broadpark.no]

Til:

Utvalgsleder Espen Rokkan lpost@espenrckkan.nol; Lars Hansen

Til Kontrollutualget i Bodo kommune!

i utvirke at Bodo kommune fatter gyldige vedtak i 2
Gyldig vedtak skal begrunnes i faktiske forhold og ha hjemmel i lov,

Jeg har anmodet Kontrolluwalget om

eiendomsskattesaker.

For KULTURVEIEN 36 - Gnr. 88 / 1l
gjelder at den ble ren fritidseiendom da min far fikk full ridighet ved min mormors dsd, i 1979. Davrrende
bygrringslov hadde ingen bestemmelser om plikt tit a sgke om bruksendring. Derfor skal den vere registrert
i matrikkelen som fritidseiendom Lo.m. 1979. Dokumentasjon er innsendl i rikelig monn.
Det foreligger et "vedtak", gjon av en medarbeider som ikke klarer i se sin rolle, iht. de forvaltningsrettslige
krav. Vedtaket er ugyldig, bf,de i form og innhold, men representativt i forhold til den tilsynelatende
gieldende ukultur ved R6Ldmannens kontor. Derfor er dette en sak for Kontrollutvalget.

For KLEIVAVEIEN 27 - Gnr 3l / 390
gjelder at etterkrigshistoriens boligbygging i Bods ikke kan vare alminnelig kjent av saksbehandlere og
derfor, overfor Utvalget, dokumentert i form av tegninger og beskrivelser av Husbankhuset; "Hus 1". Disse
forefinnes, presumptivt. i kommunens arkiver.
I tillegg er tegninger og ikke minst kommunens egen ferdigattest for "Hus 2" ogsi oversendt. Da er kravet til
i dokumentere de faktiske forhold ivaretatt. For "Hus l" skal det etter de faktiske forhold gis 2 - to bunnfradrag. For "Hus 2" er det grunnlag for ett. Dokumentasjon er innsendt i rikelig monn.
Sivilorhbgdsmannen har lett tilgjengelige utredninger om det vesentligste; ANVENDELIGHETEN av
bygningsmassen.

SOM's betraktninger kan synes ukjent i Bodo kommune. Dermed vil kommunale tjenestemenn lett kunne
opptre, kfr. om Kulturveien 36, som om kommunen kan tolke anvendelighetskavet etter saksbehandlers
personlige skjonn.
Det er ikke grunnlag for

i

tolke eiendomsskatteloven

pi

annet vis i Bods enn i

Oslo. Derfor er dette en sak

for Kontrollutvalget.

Jeg tor, allerhofligst, minne om begge saker.

Med hilsen
Elsa Hogndal Sund
Kleivaveien 27
8009 Bodo
Mob. 90092661

htFsJ/poslbodo.kommune.no/owal?ae=llem&a=Open&t=lPM.Note&id:RgAAAABMhhbBovqrR5plwLxYTUVrBwB3yWVhwU4TToRS%2bft'DxlRk.
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Gmail - spsrsmer om status fo. kommunens behandring av henvenders€r / kJage i-a
Esa Hogndar suod

[v1 Gmail

/

rnge sund

D

Lars Hansen <kontrollutvalgsallen@gmail.com>

sporsmil om status for kommunens behandting av henvendelser / klage fra Etsa
Hogndal Sund / lnge Sund

<post@s€kretariatetno>
24. februar 2OZO K. 15:14
Bods postmottak <postmottak@bodo.kommune.no>, Rolf Kare Jensen <rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no,
Kopi: Espen Rokkan <espen@pbl.no>

Salten.kontrollutvalgservice

Il:

Hei!

Kontrollutvalget har mottatt henvendelse fra Elsa Hogndal Sund, se vedlegg 1. Dette er en av flere
henvendelser til

u_tvalget hvor hun tar opp beregning av eiendomsskatt for 2 eiendommer i Bodo kommune:
Kulturveien 36 og

Kleivaveien 27.

Jeg har tidligere mottatt kopi av hennes epost av 24-o2-zo.lg til Bodo kommune: KULTURVEIEN
36, 8056
SALTSTRAUMEN GNR. 88/11 lBODO. Her harjeg iepost av 26.02.2019 bedt om kopi av kommunens
svar tit
henne. Kommunen v/iuridisk radgiver Oyvind Nass har 11.03.2019, se vedlegg 2, svart
oppfattet som klage pa eiendomsskatt som me nemndbehandles.
Hva er status for kommunens behandling av saker som gjelder de to eiendommene?
Kan.ieg f5 kopi av kommunens saksbehandling og vedtak?
Med vennlig hilsen

Dato

2t\- 02-20

arkvnr. L{
Hjemmel u

12 6 (

oft

[,ars Haosen
Sekretariatsleder

konrrolluollgsen-icc
'rE 4ib 3'i 4;2
SaJteo

www.sekretariatet.no

2 vedlegg

Vedlegg 2 Elsa Sund.pdf
228K
Vedlegg
423K

I

Elsa Sund.pdf

htbs://mail.google.com/mail/u/1

?ik=5O53M5dfd&view=p!&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7997086256383331232&simpt=msg-a%3Ar-7997..
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Svar

SV: KULTURVEIEN 36,8056 SALTSTRAUI,EN GNR.88/11 I BODO

Svar

til

alle

Videresend

SV: KULTURVEIEN 36, 8056 SALTSTRAUMEN GNR. BB/11 I BODA
Oyvind Ness
Lars Hansen
11. n)ars

l0l9

12:51

Du svarte 1i.03.2019 15:09.

Hei,

Beklager sent svar p6 denne e-posten.
Kommunen har ikke behandlet saken enni da e-posten oppfattes som en klage pi eiendomsskatt som
nemndsbehandles. saksnummer 2079/1s45. Klagefristen pi Srets eiendomsskatt er ikke utlopt.

mi

Med vennlig hilsen

Sks#s
Owind Nass
iuridisk ridgiver, Geodata
Teknisk avdeling

Telefon: 75 55 53 89
Postadresse: Postboks 319, 8001 BodO

q'ara{.!ae.i:@bode,-k@lolrls,!e
www.bodo.kommune.no

Denne e-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om
informere avsender og slette e-posten.

i

Fra: Thomas Wilson

Sendt: 26. februar 2019 L2:47
Til: @yvind Nass <Oyvind.Naess@bodo.kommune.no>
Emne: SV: KUTTURVEIEN 36, 8056 SALTSTRAUMEN GNR. 88/11 I BODo
Hei!
Kan du se pd denne?

Fra: Postmottak Bodo Kommune
Sendt: 26. februa r 2Ql9 L2:38

Til: Thomas Wilson <Thomas.Wilson@bodo.kommune.no>
l(nni. I ar< Han<pn <lars hrn<pnt6<:ltpn nn>
https://post.bodo.kommune.no/owr?ae=ltem&a=Op€n&t=lPM.Note&id=RSAAnnBMhhbBovqrR5plwLxYTUVrBwB3yWVhwU4TToR5%2bfkDxtRk...
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Sahen kontrollutralgservlce

EHsHe
Unntatt

SALTEN

2$-c/- tl4:
Jr. to /zyut
oato

KONTROLLUTVALGSERVICE

DAIO: .............,
Saksbeha.der:

$nr#.W,'f:gf

"_
[mmauoft e,
.25.02.2020-/.

.......-............................Oyvind

Ness

Telebn dirokte:

c/o Gildeskil kommune Inndyrveien 72

Deresref:

8I40 INNDYR

...................

Lopenr.:

17690t2020

Avgifter e/skatt - Elsa Hogndal Sund - Kulturveien 36 - gbnr
88/l l
Det vises til henvendelse ay 24.02.2020 vedr. ovennevnte.

vart behandlet i eiendomsskattenemnda allerede i [or. Vi har ingen god forklaring pi
hvorfor dette ikke ble giort utover at det beror pi en feil at saken ikke ble nemndsbehandlet.
Saken skulle

Saken

vil bli lagt frem for eiendomsskattenemnda i neste mote. Mstedato

er ikke fastsatt pr i dag.

Vi gAr ikke nermere inn p6 sakens materielle sporsmil eller klagers anforsler, men det nevnes at det
som folge av innforing av en reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene pi boliger ikke piloper
eiendomsskatt pi eiendommen fra og med 2020.

Med hilsen

'

Kari Skirbekk
leder Bygg og miljo
Oyvind Ness

ridgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underslerift

Kopi til:
Thomas Wilson
Elsa Hogndal

Sund

Kleivaveien

27

8009

Bods

Eiendomsskatt
El.kimniske adr.ss6r:
Poslboks 319.

Eool

Aodo

SenlrCbord:

Eftp.dBlonr

75 55 50
75 55 50

0O
fi)

posF.otlak@bodo.kommune-.o

97241A013

Oyvind.Na66s@bodo.kornmune.rc &fiIlor{o:
4500 55 00060

$

Srtt.n Kontrollutvalgservice
Posthoks 54. 8I

l8 lnndvr

Eventuelt

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr, 3. mars 2020

Sekreter Ior kontrollutvalget

dato:

03.03.2020

sAK l2120

Saksgang:

Vir

Mstedato:
I 1.03.2020

Jnr
20/262

ark
412

5.3

